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mistä näitä Kymppejä tulee? 

TÄSSÄ NUMEROSSA 4/2010

m
inkälainen on tulevaisuuden ampumaurheilun kotiseuran toimintamalli? Tarvitaanko 
tulevaisuudessa alueita? Jos tarvitaan, niin mitä ne tekevät ja miten ne auttavat seuroja? 
Minkälaista kilpailutoimintaa ja kilpailuja me haluamme, onko niissä mitään ideaa? Ja 
meidän rataolosuhteemme, mykän filmiajalta vai vastaavatko kysyntään?

Vierumäellä syyskuussa järjestettävän Ampumaurheilun tulevaisuuspäivän tavoitteena on saada 
vastauksia ainakin edellä mainittuihin kysymyksiin. 

Tulevaisuuspäivä järjestetäänkin siksi, että ampujat haluavat vaikuttaa tulevaisuuteen sekä johtaa ja 
ennakoida sitä niin paljon kuin mahdollista. ”Meillä on olemassa hyvä strategia, ja sen jalkautus on osa 
Tulevaisuuspäivän tulosta ja antia. Monet asiat ovat hyvin, mutta paljon on asioita, joista väliltä puuttuu 
ns. askelma tikkaista”, päivän kutsussa todetaan.

Tulevaisuuspäivän aikana kuullaan mm. Helsingin Sanomien urheilutoimituksen päällikköä Ari 
Pusaa, SVoLin puheenjohtajaa Kirsti Partasta ja dosentti Kalervo Ilmasta Jyväskylän yliopistosta.  

Tulevaisuuspäivä järjestetään 11.-12. syyskuuta Vierumäellä uudessa Scandicissa. Ohjelma alkaa 
lauantaina kello 11 ja päättyy sunnuntaina kello 14.30. 

Eli kerran vielä päivän teema yhteenvetona:
tulevaisuus - tuleeko sitä, menikö se vai rakennammeko sen yhdessä?

4 pääkirjoitus: aloitetaan paremman  
tulevaisuuden rakentaminen

5 mm-kilpailut: suomen mitalistit

6 mm: münchenin risut ja ruusut

8 mm: olympiapaikat eli tie lontooseen

12 mm: issf:n yleiskokouksessa henkilövalintoja

14 mm: suomalaiset urakoijat hanna etula  
ja henri häkkinen

16 mm: suomalaismenestyjät mira suhonen  
ja tomi-pekka heikkilä

18 mm: ennätyksellisen isot kilpailut

20 mm: Nuoret kivääriampujat ja erilaiset syksyt

22 mm: paavolainen ”humu-ryhmän” jäseneksi

24 mm: kisojen tulokset

26 haulikkolajien em-kilpailut valmisti mm-saksaan

29 Belgradin maailmancup

30 leinoselle oppia vammaisampujien mm-kisoista

32 practical-ammunnan kehittämishaasteet

34 haulikkojuniorit orimattilassa

35 jaakko Björkbacka nuorten  
olympialaisissa singaporessa

36 kymppigolfin hylsy taas jaossa

38 aurinkoinen kultahippufinaali joensuussa

40 lapsen suusta kuuluu totuus:  
tomi Nopanen

41 toisenlainen totuus vanhempien suusta:  
rauno Nopanen

42 pentti linnosvuo on poissa

43 päätöksiä ja tiedotuksia

44 kilpailukutsuja

45 palveluhakemisto

46 svenska sidan
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Tulevaisuudesta käsin nykyhetkeen

Suomalaisessa urheiluelämässä on alkamassa muutoksen aika – 
ainakin huippu-urheilussa, kun Olympiakomitean huippu-urheilun 
muutostyöryhmä aloittaa työnsä näinä päivinä. Hyvä niin, sillä suo-
malainen huippu-urheilu on todella vain harvojen urheilijoiden ja 
lajien harteilla. Huipun takana on pitkä ja ammottava aukko, joka 
tulee pikaisesti saada täytettyä ja vieläpä kestävästi. 

Huippujen osaamista ja heidän parissaan työtä tekevien tieto-
taito on saatava myös alemmille tasoille lasten ja nuorten urheili-
joiden käyttöön. Huippu-urheiluasenne laajasti ajateltuna on keino 
laittaa myös koko laji- ja seuratoimintakin kuntoon. Kokonaisuus 
ja ymmärrys kokonaisuudesta tarpeineen ovat keskeisiä urheilijan 
ollessa keskiössä. Tuo asenne tarkoittaa selkeää päämäärää, in-
nostusta ja periksiantamattomuutta tehdä työtä päämäärään pää-
semiseksi, selkeitä suunnitelmia ja hyvää johtamista.  

Kun mausteeksi keitokseen mukaan otetaan rohkea yhteistyö ja 
uudet toimitavat eri osaajien kanssa vailla kateutta, niin odotettavis-
sa on maistuva keitos. Ei ihan helppoa, mutta mahdollista kylläkin.

Huippu-urheiluasennetta voidaan hyödyntää ihan muissakin 
seuratoiminnoissa yllä mainitulla tavalla samoin kuin myös eri joh-
tamistasoilla.

Ampumaurheilussakin on muutoksia tulossa ja kehitystyötä tarvi-
taan. Ase- ja ampumaratalaki yksistään tuonee paljon, mutta tässä 
ei siitä nyt enempää. Olympiakomitean kanssa aloitettu oma huip-
pu-urheilun kehitysprosessimme jatkuu sekä uuden että OK:aan 
siirtyvän valmennuksen johtajamme johdolla. Syyskuun 11.-12. 
päivinä koolle kutsutaan  SAL:n Tulevaisuuspäivät, jossa luotaam-
me avaintoimijoidemme ja mielenkiintoisten alustajien avulla niin 
tulevaisuuden  seura-,  alue- kuin kilpailutoimintaammekin. 

Syksy on myös henkilövaalien aikaa, kun SAL:n kokous valit-
see puheenjohtajan ja liittovaltuusto muita hallituksen jäseniä. 
Ehdollepanotoimikunta tekee työtä parhaillaan. Luottamustehtä-
viin ehdolla olevilta ja valittavilta näin toiminnanjohtajana toivoisin 
paitsi edellä peräänkuuluttamaani kokonaisnäkemystä, innostusta 
työskennellä koko ampumaurheilun eteen ja sitoutumista SAL:n 
arvoihin sekä strategian tavoitteisiin että päämääriin myös avointa 
mieltä mahdollisiin muutoksiin. 

Kun meillä kaikilla on selvillä yhteinen tahtotila, voimme raken-
taa tulevaisuudesta käsin sillan nykyhetkeen ja aloittaa paremman 
tulevaisuuden rakentamisen.

Tulevaisuuden puolesta!

Från framtiden till nuet

Det är förändringarnas tid inom den finska sporten – åtminstone 
inom elitidrotten, då Olympiska kommitténs förändringsarbets-
grupp påbörjar sitt arbete i dessa dagar. Det är bra, eftersom 
den finska elitidrotten vilar på ytterst få idrottares och idrottsgre-
nars axlar. Bakom toppen finns ett långt och vitt tomrum som 
snabbt bör fyllas, och det på ett hållbart vis.

Även barn och juniorer bör få ta del av elitidrottarnas kunnande 
och deras medarbetares know-how. Elitidrottsattityden är också 
ett sätt att få i skick hela gren- och föreningsverksamheten. Hel-
heten och att man förstår den samt dess behov är väsentligt med 
idrottaren i mittpunkten. Elitidrottsattityden innebär ett klart mål, 
entusiastiskt och bestämt arbete för att nå utsatt mål, lättbegrip-
liga planer och gott ledarskap. Som smaksättning i grytan tillsät-
tes modigt samarbete och nya arbetssätt med olika sakkunniga 
utan någon avundsjuka, varpå vi har en fin måltid att vänta. Inte 
alldeles lätt, men fullt möjligt.

Elitidrottsattityden kan även användas på ovan nämnt sätt inom 
annan föreningsverksamhet och på olika ledarskapsnivåer.

Sportskyttet kommer att möta förändringar och därmed be-
hövs också utvecklingsarbete. Vapen- och skjutbanslagen kom-
mer att bringa en hel del förändringar, men mer om det i ett se-
nare skede. Vår utvecklingsprocess för elitidrott, som vi startat 
med Olympiska kommittén, fortsätter under ledning av både en 
ny träningschef och vår gamla träningschef som övergår till OK. 
Den 11 – 12 september sammankallas SAL:s framtidsdagar, där 
vi med hjälp av våra centrala personer och intressanta inledare 
analyserar framtidens förenings-, tävlings- och regionala verk-
samhet.

På hösten är det även dags för personval. SAL:s möte väljer 
ordförande och förbundsfullmäktige andra styrelsemedlemmar. 
Nomineringskommittén är i fullt arbete. I egenskap av verksam-
hetsledare önskar jag att kandidaterna och de som väljs till för-
troendeuppgifterna visar ovan nämnda helhetssyn och entusi-
asm för att arbeta med alla former av sportskytte, och att dessa 
personer förbinder sig till att arbeta för SAL:s värden och strate-
giska målsättningar och ändamål, men att de även har ett öppet 
sinne för eventuella förändringar.

När vi alla strävar mot samma mål kan vi bygga en bro från 
framtiden till nuet och börja skapa en bättre framtid.

För framtiden!

Pääkirjoitus / 
Risto Aarrekivi
toiminnanjohtaja / verksamhetsledare
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suOmen mitalistit münchenin mm-Kilpailuissa
KULTAA tomi-pekka heikkilä, poikien 50m liikkuva maali 40 ls, sekajuoksut
 suomi, poikien 50m liikkuva maali 40 ls, sekajuoksut, joukkuekilpailu
 (tomi-pekka heikkilä, sami heikkilä, jarmo toiva) *

HOPEAA sami heikkilä, poikien 50m liikkuva maali, 60 ls
 suomi, poikien 50m liikkuva maali 60 ls, joukkuekilpailu *

PrONSSIA krister holmberg, miesten 10m liikkuva maali 60 ls
 suomi, poikien 10m liikkuva maali 60 ls, joukkuekilpailu
 (tomi-pekka heikkilä, sami heikkilä, jani suoranta) **
 suomi, poikien 10m liikkuva maali 40 ls, sekajuoksut, joukkuekilpailu **

50. kaikkien issf:n lajien mm-kilpailut 2010
ampumaurheilun

saksa, münchen 31.7.–10.8.2010

Liikkuvan maalin pojat Tomi-Pekka Heikkilä (vas.), Jarmo Toiva ja Sami Heikkilä 
lauloivat Maamme-laulun saavuttamansa maailmanmestaruuden kunniaksi.

Mira Suhonen ampui Suomen ensimmäisen 
olympiapaikan Lontooseen 2012. Krister Holmberg sai MM-pronssia. Marjut Heinonen sijoittui seitsemänneksi skeetissä.

Kuvat: Lassi Palo ja Matti Erkkilä
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ISSF World Shooting Championship, Munich 2010

ampumaurheiluliitto asetti Suomen MM-
joukkueen viralliseksi tavoitteeksi 50. 
kaikkien lajien MM-kilpailuihin Mün-

cheniin neljä mitalia ja neljä finaalipaikkaa. 
Saldona oli seitsemän mitalia ja yhdeksän 
finaalipaikkaa. Liikkuva maali oli selkeästi 
paras lajiryhmä ja suoriutui loistavasti MM-
kisaurakasta. Mitalitilastossa Suomi sijoittui 
35 maan joukossa sijalle 12. Olympialajien 
mitali- ja pistesijat huomioiden Suomi oli 39 
maan joukossa 19:s ja paras pohjoismaa.

- Tavoite siis ylitettiin, Suomen joukkueen 
johtajana kisoissa toiminut Leena Paavolai-
nen sanoo.

Neljä vuotta sitten Kroatian Zagrebissa 
järjestetyissä vastaavissa kaikkien lajien 
MM-kilpailuissa Jesse Louhelainen ampui 
Suomen ainoan mitalin, joka oli pronssinen. 
Paavolainen muistuttaa myös, ettei Suomel-
le tullut tuolloin yhtään olympiapaikkaa, kun 
nyt Mira Suhonen ampui maapaikan Lontoon 
olympialaisiin 2012. Münchenissä oli jaossa 
2-6 olympiapaikkaa lajista riippuen. 

- Eli siihen nähden kokonaisuus oli nyt pal-
jon parempi, Paavolainen sanoo.

Suomen joukkueen 35 urheilijasta yksitois-
ta ampui MM-kisoissa joko kauden parhaan 
tuloksensa tai arvokilpailuennätyksensä. Kun 
noin kolmannes joukkueen urheilijoista tekee 
näin hyvän tuloksen, sitä voi Paavolaisen 
mukaan pitää hyvinkin kohtuullisena saavu-
tuksena.

Münchenissä kilpailtiin kaikkiaan 55 lajis-
sa, joista kiväärilajeja oli 17, pistoolilajeja 14, 
haulikkolajeja 12 ja liikkuvan maalin lajeja 12.

miesten pistOOlilajit 
epäOnnistuiVat 
Paavolainen on sitä mieltä, että miesten pis-
toolilajit olivat ainoa lajiryhmä, joka epäonnis-
tui Münchenissä. Niissä jäätiin Paavolaisen 
mielestä ”todella kauas” siitä, missä niiden 
lajien pitäisi olla. Lajikohtaiset tarkemmat 
analyysit tehdään myöhemmin. 

Ja kun kyse on huippu-urheilusta ja am-
pumaurheilusta, ne kuuluisat ”marginaalit” 
ovat Paavolaisen mukaan niin pienet, että 
onneakin välillä tarvittaisiin. Eikä sitä nyt ollut 
suomalaisille oikein tarjolla. 

suomen tavoitteet täyttyivät, kehitettävää silti on
münchenin mm-Kilpailujen ruusut ja risut
Neljän vuoden takaisiin 
MM-kilpailuihin verrattuna 
kokonaisuus oli nyt paljon 
parempi, ja asetetut tavoitteet 
ylittyivät, Suomen joukkueen 
johtaja Leena Paavolainen 
summaa Saksan Münchenissä 
heinä-elokuussa järjestettyjen 
MM-kilpailujen suomalaisannin.

Esimerkiksi Marjut Heinonen ampui nais-
ten skeetissä hyvän tuloksen 69, mutta se ei 
aivan riittänyt peruskilpailun kuuden parhaan 
eli finalistien joukkoon. Finaalirajaksi nousi 
yhtä kiekkoa parempi tulos eli 70. Heinonen 
sijoittui jaetulle seitsemännelle sijalle.

Henri Häkkisen hyvin alkanut kilpailu ilma-
kiväärillä päättyi kisojen avauspäivänä harmi-
tukseen, kun hän jäi kolmen ampujan uusin-
nan jälkeen ensimmäisenä ulos finaalista ja 
sijoittui yhdeksänneksi. Marjo Yli-Kiikka sijoit-
tui viidenneksitoista naisten 50 metrin pienois-
kiväärin 3 x 20 laukauksen asentokilpailuissa 
ja jäi myös pisteen päähän finaalipaikasta.

- He olivat hyvin lähellä finaalipaikkaa ja 
tekivät hyviä suorituksia, mutta valitettavasti 
hyvät suoritukset MM-tasolla eivät riitä, vaan 
finaali- ja mitalisijoitukset vaativat huippusuo-
rituksen ja -onnistumisen. Mutta kun katso-
taan vähän kaiken tämän taakse ja verrataan 
tilannetta neljän vuoden takaiseen, minulle jäi 
kisoista hyvä fiilis. Ydinporukka tekee hyvää 
työtä, ja katson sen takia luottavaisin mielin 
ensi vuoteen. Olympiapaikatkin tulevat var-
masti aikanaan, Paavolainen sanoo.

pOhdittaVaa tOKi On
Suomi saavutti kaikki mitalinsa yhdessä laji-
ryhmässä eli liikkuvassa maalissa. Paavolai-
sen mukaan olisi ollut ”totta kai” toivottavaa, 
että mitaleita olisi saavuttanut vähän laajem-
pi joukko suomalaisia.

- Mutta vaikka näin on, kaikissa lajiryhmis-

sä tuli menestystä ja onnistumisia. Se on fak-
ta. Otetaan esimerkiksi Juho Kurki kiväärissä, 
jossa hän ampui sijat neljä, kahdeksan ja kak-
sitoista. Hän onnistui erinomaisesti. Totta on 
myös se, että osa porukastamme alisuoriutui 
jonkin verran. Potentiaalia olisi ollut parem-
paankin tulokseen. Tätäkin täytyy miettiä.

TINKIMISTÄ
VÄÄrÄSSÄ PAIKASSA
münchenin mm-kilpailuissa finaalit ammuttiin 
vain viidessätoista lajissa eli olympialajien 
aikuisten sarjoissa. tämä ei suomen joukkueen 
johtajaa leena paavolaista miellyttänyt.

- Nyt tingittiin väärässä paikassa. myös 
nuorten sarjoissa olisi pitänyt mm-tasolla ampua 
finaalit olympialajeissa. se on ainoa kritiikki, 
jonka annan näille kisoille, paavolainen sanoo.

- tällaiset asiat ovat arvovalintoja. jos tahtoa 
on, kyllä nuortenkin finaaleille löytyy aikaa. 
keskustelin tästä muutamien maiden edustajien 
kanssa, ja he olivat samaa mieltä. 

paavolainen pitää nuorten finaaleja niin isona 
asiana nuorten ja siten lajin tulevaisuuden ja 
kehittymisen kannalta, että sitä pitäisi nyt lähteä 
ajamaan, jotta asia saadaan korjattua seuraaviin 
kaikkien lajien mm-kisoihin eli vuoteen 2014 
mennessä. toinen, mutta huonompi vaihtoehto 
on järjestää nuorten mm-kilpailut erikseen.

- Neljä vuotta on niin pitkä aika, että siinä 
ajassa muutoksia ehditään tehdä. 

Teksti: Lassi Palo   Kuvat: Lassi Palo ja Matti Erkkilä

Erinomaisesti onnistuneet MM-kilpailut luovat hyvää pohjaa nuorelle Juho Kurjelle.
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mm-mitalitilastO
kulta hopea proNssi yhteeNsä

1. Kiina 21 20 11 52
2. Venäjä 21 13 12 46
3. USA 11 6 7 24
4. Italia 6 5 4 15
5. Ukraina 5 6 12 23
6. Sveitsi 5 2 3 10
7. Etelä-Korea 4 6 7 17
8. Saksa 3 13 5 21
9. Ranska 3 4 5 12

10. Puola 3 1 2 6
11. Norja 2 4 3 9
12. Suomi 2 2 3 7
13. Tshekki 2 - 6 8
14. Intia 2 - 1 3
15. Japani 2 - - 2

...
20. Tanska 1 2 - 3

...
23. Ruotsi 1 1 3 5

saksan münchenissä heinä-elokuussa järjestetyissä mm-kilpailuissa oli 
jaossa ensimmäisen kerran olympiapaikkoja lontoon olympialaisiin 2012. 
Niitä oli tässä vaiheessa jaossa kaikkiaan 69. 

mm-kilpailuissa paikan saavutti 26 maata, suomi niiden joukossa, kun mira 
suhonen sijoittui naisten 10 metrin ilmapistoolin finaalissa viidenneksi.

mm-kisoihin osallistui 2500 urheilijaa 103 maasta.
kiina ja venäjä olivat mitalitilaston kärjessä, kun kumpikin voitti 21 kultamitalia. 
suomi sijoittui mitalitilastossa kahdenneksitoista kahdella kultamitalillaan. suomi 

voitti yhteensä seitsemän mitalia. mitalin saavutti 35 maata.
münchenissä ammuttiin tai sivuttiin yhteensä 27 maailmanennätystä.

MAAPAIKAT (69) LONTOON OLyMPIALAISIIN 2012
9 Kiina, Venäjä 
6 Italia
5 USA
4 Saksa, Etelä-Korea, Serbia
2 Valko-Venäjä, Kypros, Tshekki, Espanja, Ranska, Intia, 

Japani, Slovakia, Ukraina
1 Australia, Suomi, Unkari, Kazakstan, Norja, Portugali, 

Pohjois-Korea, Sveitsi, Turkki, Iran

26 maata
saavutti olympiapaikan

Paavolainen muistuttaa, että kun ampumaurheilussa pääsee 
finaaliin, kuuluu maailman huippujen joukkoon. Finaali on sitten 
ihan oma kilpailunsa, jossa voi tapahtua mitä tahansa. Pelkät mi-
talit eivät siis kerro ihan koko totuutta, Paavolainen huomauttaa.

- Eikä tämä tietenkään tarkoita sitä, etteikö pitäisi olla kriittinen - 
varsinkin niiden kohdalla, jotka eivät omaa tasoaan saavuttaneet. 
Olihan MM-München selkeä tavoite ja kauden pääkilpailu. Jos 
täällä ei tehnyt kauden parastaan, on se pysähtymisen paikka. 
Viimeistelyt ja leirit menivät pääosin suunnitelmien mukaan. Siksi 
nyt on mentävä urheilijatasolle.

Mutta lajin luonne on myös sellainen, ettei syytä epäonnistumi-
seen tai alisuorittamiseen aina löydy. Kuten Paavolainen sanoo, 
se saattaa vain olla ”sen hetken tilanne”.

- Psyyke on myös vahvasti tässä lajissa mukana. Huippuam-
pujat osaavat kaikki ampua, eikä heidän välillään ole kovinkaan 
suuria taidollisia tai teknisiä eroja. Kyse on siitä, kuka osaa oi-
keasti voittaa! Kyse on voittamisen taidosta ja tahdosta sekä sii-
tä, kuka uskaltaa ottaa riskejä, Paavolainen sanoo.

Ja lisää, että tämä koskettaa koko suomalaista huippu-urhei-
lua. Siinä on meillä tekemistä, hän painottaa.

suhOnen VaKiO-Onnistuja
Mira Suhonen osoitti viidennellä sijallaan ja hankkimallaan olym-
piapaikalla kuuluvansa maailman ehdottomaan eliittiin. Eikä tämä 
suinkaan ollut ensimmäinen kerta, kun hän onnistuu kansainväli-
sessä arvokilpailussa.

- Mira on ampunut itsensä niin usein finaaliin, että hänen voi 
sanoa olevan yksi varmimmista suurten kilpailujen urheilijoista. 
Tämä on hatunnoston arvoinen asia, Paavolainen kehuu.

Kaikki eivät kuitenkaan voi aina onnistua, vaikka olympia-
ryhmään kuuluvien tavoitteena pitää aina olla finaalipaikka. 
Olympialaisissa ja MM-kilpailuissa odotukset ovat aina kovat, 
mutta hyvä suoritus ei riitä, pitää tehdä huippusuoritus, Paa-
volainen korostaa.

Missä sitten suomalainen ampumaurheilu on äskettäin päätty-
neiden MM-kilpailujen perusteella? Paavolainen ei ole lainkaan 
huolissaan, sillä hänen mukaansa ”tiimien” harjoittelu on hyvällä 
mallilla, ja siksi voidaan olla luottavaisin mielin.

- Kaksi kovaa vuotta on tulossa harjoituksellisesti ja kilpailulli-
sesti. Ensi vuosi tulee olemaan kärkiampujillemme tiukka vuosi 
paitsi olympiapaikkojen myös kilpailujen takia. Koska kilpailut 
ovat eri puolilla maailmaa, on kausi suunniteltava tarkasti. Suun-
nittelutyö onkin jo pitkällä.

- Eikä tarvitse mennä kuin puoli vuotta eteenpäin, niin kalente-
rissa ovat jo ilma-aseiden EM-kilpailut. 

Mutta ei Paavolainen kaikkia päästä helpolla. Hänen mukaansa 
on liian paljon urheilijoita, joiden harjoittelu ja asenne eivät täytä 
huippu-urheilun kriteerejä. Sellaisia löytyy kaikista lajiryhmistä. Eli 
paljon on vielä tekemistä. Tämäkin on syytä tuoda esiin, vaikka 
hyvään suuntaan olemmekin menossa, Paavolainen sanoo. u

Lajivalmentaja Ville Häyrinen (takana) antoi liikkuvan maalin pojille 

ja miehille kiitettävän arvosanan. Mitalit kaulassa ovat Jarmo Toiva 

(vas.), Tomi-Pekka Heikkilä, Sami Heikkilä ja Krister Holmberg.

Kuuden vuoden takaisten Ateenan olympialaisten hopeamitalisti 
Marko Kemppainen sijoittui MM-kilpailujen skeetissä 22:nneksi.
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istoolilajien tulevaisuus vaikuttaa huolestuttavalta. mm-kisoissa nuorten 
sarjoihin oli valittavana vain yksi tyttö. hyvältä ei tilanne vaikuta aikuisten-
kaan sarjoissa. mira suhonen on tällä hetkellä ainoa, joka on kansainvälisellä 

tasolla ja karoliina helle pienen askeleen päässä sieltä.
lajilla ei juuri nyt ole ainuttakaan päätoimista valmentajaa. saksalainen matthias 

hahn on palannut kotimaahansa Walther-asetehtaan leipiin. kiväärilajeissa mün-
chenissä touhusi kolme päätoimista henkilöä. 

haulikkolajien tulevaisuus ei myöskään näytä hyvältä. kukaan nuori ei saavuttanut 
niitä tulosrajoja, joilla saksaan olisi päässyt lähtemään. tällainen tilanne ei korjaudu 
hetkessä. se on monen vuoden työn tulosta. muutamia vuosia sitten nuoret haulik-
koampujat olivat monasti pokkaamassa palkintokorokkeella. Nyt ketään ei kelpuutettu 
edes kisakoneeseen.

joukkuevalinnoissa vedettiin tiuk-
kaa linjaa – jopa outoa. mitenkä voi 
perustella sitä, että olympiakisoihin 
vakavissaan tähtäävä ampuja lähete-
tään ampumaan vain muuta kuin pää-
lajiaan, joka on olympialaji? 

 
Hienoja poikia ja mies
liikkuvan maalin poikien nelimiehinen 
ryhmä oli mm-kisoissa mallikelpoinen. 
esiintyminen oli aina tyylikästä ja koh-
teliasta. voittajakorokkeella ollessaan 

Teksti ja kuvat: 
Matti Erkkilä

Lontoon olympialaisissa kilpailee kaikkiaan 
390 ampujaa. Paikoista jaetaan 357 ampu-
malla, yhdeksän paikkaa on kisajärjestäjien 
paikkoja ja 24 on niin sanottuja kutsupaikko-
ja. Münchenissä jaetut 69 paikkaa menivät 
26 maalle. Eniten paikkoja heti aluksi rohmu-
sivat Kiina ja Venäjä, jotka saivat yhteensä 
yhdeksän maapaikkaa.

-  Isot maat saivat MM-kisoissa hyvin paik-
koja. Meille kiväärilajeissakin olisi voinut se 
1-2 paikkaa tulla, melko lähellä oli. Kilpailu on 
kovaa, mutta nämä olivat vasta ensimmäiset 
kisat. Vielä on paljon mahdollisuuksia ottaa 
se paikka, Hirvi sanoo Henri Häkkisen, Marjo 
Yli-Kiikan, Hanna Etulan ja kumppaneiden 
tilanteesta.

Suomalaisille paikkoja toki soisi varmis-
tuvan jo ensi vuoden maailmancupeissa, 
mutta suomalaisille erityisen hyvä asia on, 
että viimeinen mahdollisuus lunastaa paikka 
ampumalla on Vierumäellä 14.-20. helmikuu-
ta 2012 järjestettävissä ilma-aseiden EM-
kilpailuissa. Paikkoja on tuolloin vielä jaossa 

neljä jokaisessa neljässä lajissa eli miesten 
ilmapistoolissa ja ilmakiväärissä sekä naisten 
ilmapistoolissa ja ilmakiväärissä.

KAUKAISIA KISOJA
Ensi vuonna paikkoja jaetaan maaliskuusta 
heinäkuulle kivääri-, pistooli- ja haulikkola-
jeissa yhteensä seitsemässä maailmancup-
rupeamassa. Kaikilla lajeilla maailmancupeja 
on neljä, joissa on jaossa kaksi maapaikkaa 
jokaisessa lajissa.

- Kauhean kova vuosi se on, kun lähes 
kaikki maailmancupit ovat meille suomalaisil-
le niin kaukana, trap-valmentaja Matti Num-
mela sanoi.

Haulikkolajien maailmancupeista Euroo-
passa on vain yksi, Slovenian Mariborissa 
heinäkuussa. Siellä suomalaiset käyvät syk-
syllä jatkamassa kilpailukautta ja tutustumas-
sa paikkoihin.

- Ensi kaudelle leiritys on aloitettava paljon 
aikaisemmin, kun maaliskuussa on jo kaksi 
maailmancupia.

- Tietysti toimittajat niistä jatkossa enemmän 
kyselevät, mutta emme me niitä paljon muu-
ten murehdita. Hyvät ampujat ovat ne saa-
neet. Toki voi olla huonoakin tuuria, viimeksi 
makuukilpailuun ei maailman rankingin kak-
konen saanut paikkaa. Mutta ei sitä kannata 
liikaa miettiä, kiväärilajien päävalmentaja 
Juha Hirvi tietää kokemuksestakin.

hyvät suoritukset
tuOVat OlympiapaiKKOja jatKOssaKin
Münchenin MM-kilpailuissa jaettiin 
Lontoon olympialaisiin 2012 
ensimmäiset 69 maapaikkaa, 
joista Mira Suhonen toi Suomelle 
ensimmäisen. Olympiapaikkojen 
jakoa seurataan ammunnassakin 
Lontoon lähestyessä herkeämättä, 
mutta urheilijoiden aatokset ovat 
lähinnä hyvissä suorituksissa – 
niillä ne olympiapaikatkin tulevat.

haVaintOja taulun takaa ja edestä

Teksti: Heidi Lehikoinen    Kuva: Matti Erkkilä
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he eivät maamme-laulun aikana pelkästään liikuttaneet huuliaan, vaan suusta tuli 
myös ääntä. hienoja miehen alkuja niin radalla kuin sen ulkopuolellakin!

hieno mies on lähes 20 vuoden ajan ollut kilparadoilla myös saman lajin konkari  
Vesa Saviahde, 35. silmä kosteana hän sanoi kilpauransa juuri päättyneen 
seuratessaan suomen nuoria palkintokorokkeella. kostui siinä kuulijankin silmä. 
vesa on ollut esimerkillinen piriste ja käyttäytymisen tyyliniekka maajoukkueessa 
ja yhtenä hyvänä esimerkkinä äsken kehutuille nuorille. 

- on vähän haikea mieli, kuului hiljaisesta suusta.
humoristinen, kohtelias ja auttavainen mies keskittyy huolehtimaan vaimos-

taan ja heidän lapsestaan. kilpailijana saviahde oli kansainvälisellä kärkitasolla 
silloin, kun liikkuvan maalin olympiakivääri oli olympiaohjelmassa.

liikkuvan maalin joukkuekisan mm-kultamitali oli hänen paras saavutuksen-

sa vuodelta 1998 Barcelonasta. hän, krister 
holmberg ja pasi Wedman oli "pelätty" kol-
mikko lähes kymmenen vuoden ajan 1990- ja 
2000-luvuilla.

 
stenvaagin kymmenennet kisat
harald stenvaag, 57, saapui jo kymmenensiin 
neljän vuoden välein järjestettäviin mm-kisoi-
hin. eikä turistina. mies laukoi 300m vapaaki-
väärillä makuulta neljänneksi – tasatuloksella 
kolmannen kanssa!

”havaiNtoja” lisää sivulla 12  >>

 
MAALLE ENINTÄÄN 28 PAIKKAA 
Ampumaurheilussa yksi maa voi hankkia 
olympialaisiin enintään 28 paikkaa. Jo-
kaiseen yhdeksään miesten lajiin maa voi 
ottaa ampumalla kaksi paikkaa. Naisten 
pistooli- ja kiväärilajeihin maa voi hankkia 
kaksi paikkaa sekä haulikkolajeihin, trapiin 
ja skeetiin, yhden paikan.

- Niistä paikoista ei ole puhuttu eikä pu-
huta. Ei luoda turhia paineita, kyllä urheilijat 
ne tietävät pirun hyvin, Nummela sanoo.

MM-kisoista suomalaiset eivät trapin 
paikkoja saaneet. Positiivinen yllätys oli Ari 
Jokinen miesten trapissa, jossa hän teki 
kauden parhaan suorituksensa.

- Hänellä ei ole paljon suurkilpailukoko-
musta, mutta hän pystyi kauden parhaa-
seensa kauden tärkeimmässä kilpailussa. 
Hän on lähestynyt kansainvälistä kärkeä, 
Nummela iloitsee.

Hän korostaa, että paljon työtä on teh-
tävänä ja paljon on MM-kisoista petratta-
vana. Olympiavoittaja Satu Mäkelä-Num-
melan osalta aviomies-valmentaja ei ole 
tippaakaan huolissaan, vaikka MM-kisois-
sa viimeinen sarja ja sen myötä kilpailu ko-
konaisuutena ei loistokkaasti sujunutkaan.

- Kärki ei ole mihinkään karannut, mutta 
pirun kovaa se menee.”

tie LONTOOSEEN
vuoden 2011 mahdollisuudet varmistaa olympiamaapaikkoja:

MAAILMANCUP:
haulikkolajit: conception, chile, 1.-10.3., 
 peking, kiina, 19.-28.4., maribor, slovenia 7.-17.7.
Kaikki lajit: sydney, australia, 21.-30.3.
pistooli- ja kiväärilajit: changwon, etelä-korea 11.-19.4., 
 fort Benning, usa, 14.-22.5., münchen, saksa, 16.-23.6.

Paikkoja jaossa kaksi jokaisessa lajissa jokaisessa neljässä maailmancupissa.

EM- JA MM-KILPAILUT 2011:
ilma-aseiden em: Brescia, italia, maaliskuu 2011. 
 paikkoja jaossa alla olevan taulukon mukaisesti.
ruutiaseiden em: Belgrad, serbia. paikkoja jaossa alla olevan taulukon mukaisesti.
haulikkolajien mm: Belgrad, serbia 27.8.-5.9.

Paikkoja jaossa yksi jokaisessa viidessä haulikkolajissa.

OlympiamaapaiKKOjen jaKO lOntOOn 2012 Olympialaisiin

mm-2010 69
haulikon mm-2011 5
maailmancup 2011 136
maanosien mestaruuskisat 2011/2012  
eurooppa 48
amerikka 31
aasia 35
afrikka 15
oseania 18
järjestäjän kiintiöpaikat 9
 366
kutsupaikat 24
yhteensä 390

lisää aiheesta ampumaurheilunetissä:  www.ampumaurheiluliitto.fi/?x1759=4042627

Olympiavoittaja Satu Mäkelä-Nummela aloittaa Lontoon 
olympialaisten paikan tavoittelemisen maaliskuussa Chilessä.
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Kansainvälinen ampumaurheiluliitto ISSF 
hyväksyi Münchenissä Suomen Ampu-

maurheiluliiton (SAL) esityksen siitä, että 
ISSF yhteistyössä Kansainvälisen olympiako-
mitean (KOK) kanssa pyrkii yhtenäistämään 
urheiluaseiden ja muiden ampumaurheilu-
välineiden ilmateitse tapahtuvan kuljetuksen 
ohjeet ja määräykset. 

- Järjestöt aloittavat neuvottelut ICAOn 
ja  IATAn kanssa. Näin pyritään saamaan 
kansainvälisesti yhtenäinen ratkaisu aikaan, 
SAL:n toiminnanjohtaja Risto Aarrekivi sanoi. 

SAL esitti myös, että ampumaurheilussa 
käytettävät välineet tulee rinnastaa muihin 
normaaleihin urheiluvälineisiin ja niihin tulee 
olla selkeät ja yhtenäiset ohjeet ja määräyk-
set. Tilanteen huolestumisen aiheutti maa-
liskuussa 2010 EU:n uusi säädös. ISSF:n 
urheilijakomitea pyysi kuljetusasioiden sel-
vittämistä jo muutama vuosi sitten.

- Silloin ei ilmeisesti saatu minkäänlaista 
sopimusta aikaan. Voi olla, että ISSF ei sitä 
kovin voimakkaasti silloin ottanut ohjelmaan. 
Tällä hetkellä se tuntuu kiinnostavan jo vä-
hän laajemmin. Asia on erittäin tärkeä ja olisi 
varmasti hyvä, jos KOK ottaisi myös asiaan 
kantaa, Juha Hirvi sanoo.

Suomalaisilla ei aseiden kanssa ole suuria on-
gelmia lentoliikenteessä ollut, mutta tiettyjä kent-
tiä joukkueet yrittävät Hirven mukaan välttää.

- Amsterdam on varmaan vaikein, koska 
siellä vaaditaan välilaskullekin maan omat 
aseluvat. Lisäksi muutama muu iso kenttä, 
Heathrow, Pariisi ja New York ovat vaikeita kai-
kille matkustajille matkatavaroiden suhteen.

Patruunoiden kuljetus on ollut ongelma 
pidempään, sillä viisi kiloa matkustajaa koh-
den on todella vähän, jos edessä on parikin 
maailmancupia peräkkäin. 

- Hongkongin kentällä oli kerran vielä ih-
meellisempi tilanne, kun virkailija tulkitsi, että 
koko koneessa sai olla vain 25 kiloa pat-
ruunoita. Meidän joukkuettamme ei otettu 
koneeseen ollenkaan, koska koneen "pat-
ruunakantavuus" oli jo heidän mukaansa 
täynnä! Voi olla, että kone oli ylibuukattu ja 
tämä oli vain selitys, mutta näin kävi. Seu-
raavana päivänä sitten päästiin menemään, 
Hirvi muistelee.

Kolmensadan metrin kiväärin tai haulikon 
patruunat ovat vielä painavampia kuin pie-
noiskiväärin, eli niiden kuljetus on melkein 
mahdotonta.

- Vedotaan turvallisuuteen, vaikka mitään 
vaaraa ei olekaan. Räjähdysainetta patruu-
noissa on tosi vähän, eivätkä ne itsekseen 
pamahtele. Olisi erittäin tärkeää, että näi-
hin asioihin saataisiin selkeä ratkaisu, jossa 
aseet ja patruunat luokiteltaisiin lennoillakin 
urheiluvarusteiksi, Hirvi toivoo.

hän on voittanut kolmesti mm-kullan: caracas 
1982, lajina 300m vakiokivääri, 1990 300m vapaa-
kivääri makuu ja 1991 stavanger, ilmakivääri.

kahdesti hän on saavuttanut olympiamitalin: toi-
nen vuonna 1992 (pienoiskivääri makuulta) ja 2000 
sydney (pienoiskivääri 3x40ls). 

steenvaag teki ensimmäisenä täyden 600 pisteen 
tuloksen 300m vapaakiväärillä. hän voitti vapaaki-
väärin makuuasennon mm:n moskovassa vuonna 

haVaintOja taulun takaa ja edestä
1990. Norjalainen on kilpaillut monasti suomessa ja 
on varttuneille kivääriampujille tuttu.

 
koHler kävi saksassakin
mm-kisoja seuraamassa oli "karstulalainen" freddy 
kohler. hänen virallinen kotimaansa on sveitsi, mutta 
kaksoiskansalaisuuttakin voisimme tarjota. tänä vuon-
na hän ei enää kilpaillut, mutta oli 30. kerran karstulan 
ampumaviikolla tapaamassa monia tuttujaan.

Olegario Vazquez rana 
jatkaa ISSF:n johdossa

kansainvälisen ampumaurheiluliiton issf:n 
puheenjohtajana jatkaa seuraavan nelivuotiskauden 

meksikon olegario vazquez rana, jolle ei ollut 
vastaehdokkaita. münchenissä yksimielisesti 
valitun puheenjohtajan jälkeen pieni yllätys 
nähtiin varapuheen-johtajavalinnassa, kun esc:n 
varapuheenjohtaja luciano rossi valittiin yhdeksi 
neljästä varapuheenjohtajasta ohi esc:n puheenjohtaja 
vladimir lisinin. varapuheenjohtajistosta eniten ääniä 
sai kuwaitilainen sheikki salman al-sabah, 238 ääntä. 
rossi sai 217 ääntä. muut varapuheenjohtajat ovat 
Gary andersson (usa) ja mehmed Wadhan (egypti).

- ampumaurheilu on minulle kuin oma lapsi. 
haluan nähdä hänen varttuvan ja kasvavan. parasta 
mitä voin tehdä tässä tehtävässä on edistää ja auttaa 
ampumaurheilun kehittymistä urheilulajina, sanoi 
rana valintansa jälkeen.  

liikkuvan maalin komitea jatkaa pekka  
kuusiston komennossa. kuusisto valittiin 
yksimielisesti jatkokaudelle. 

komiteoiden jäsenyyksiä suomeen saatiin 
ennakkokaavailuista huolimatta vain kaksi. 
lääketieteellisessä komiteassa jatkaa hannu järvinen 
ja sääntökomiteassa toiminnanjohtaja risto aarrekivi. 
järvinen sai täydet äänet ja aarrekivi sai 32 ääntä. 

muista suomalaisista lähimpänä komiteapaikkaa 
muissa valinnoissa oli mikko Nordquist (10 ääntä), joka 
jäi kuuden äänen päähän paikasta kiväärikomiteassa. 

urheiluaseiden ja välineiden  
KuljetuKseen halutaan selKeyttä  

ISSF:n yleiskokouksessa oli mukana mm. Juha Hirvi (toinen oik.). Oikealla on Grame Hudson  
ja Hirven vasemmalla puolella David Parish ja Unni Nicolayssen.

ISSF:n puheenjohtaja Olegario Vazquez Rana.
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"joka käsi ei olisi noussut"
ei arvokisaa, missä usa:n kivääritaitaja Matthew 
Emmons ei tyrisi. münchenissä hänen aseensa 
laukesi, kun piippu osoitti muualle kuin tauluun. 
kyseessä oli ensimmäinen kilpalaukaus.

miehen käsi nousi välittömästi ylös ja hän 
kertoi tuomarille miten oli käynyt. emmons jatkoi 
kisaansa, ampui 59 laukausta ja nousi ylös.

- joka käsi ei olisi noussut. siinä on 

Kansainvälisen ampumaurheiluliiton ISSF:n tv-projekti ja median 
kehitystoimet ovat reilussa kuudessa vuodessa edenneet hyvin 
ja tuoneet paljon hyviä kehitysaskelmia. Suomen Ampumaur-

heiluliiton (SAL) toiminnanjohtaja Risto Aarrekivi kannusti ISSF:n 
yleiskokouksessa Münchenissä pitämässään esityksessä ISSF:ää 
jatkamaan mediayhteistyössä kehityksen tiellä – lajin kaikkien osa-
alueiden parhaaksi. 

ISSF:n tv-kuvaa tuottava tiimi on paikalla kaikissa MM-kilpailuis-
sa ja maailmancupeissa. Nettisivuilla välitettävän tv-kuvan lisäksi 
ISSF:n tuottamina MM-kisojen finaalit olivat monen kansallisen tv-
yhtiön käytettävissä.

- Ammunnan finaalit ovat erinomaisia televisiolajeja. Katsojille vä-
littyy kilpailun jännittävyys hyvin. Parasta draamaa on, kun tilanne ja 
sijoitukset finaalin aikana voi vaihtua merkittävästi. Lajista on kehitty-
nyt hyvä tv-laji, koska tulospalvelu saadaan reaaliaikaisesti ruutuun 
nykyteknologian avulla, kotimaisen YLE urheilun vastaava tuottaja 
Markku Jylhäsalo sanoo.

SIUS:n tulospalvelun tuottama data ja grafiikka ovatkin olleet kes-
keisessä roolissa ISSF:n sähköisten medioiden kehityksessä. Re-
aaliaikainen tulospalvelu helpottaa kilpailuiden seuraamista, mutta 
grafiikka taipunee vielä moneen lajin seurannan yhä mielenkiintoi-
semmaksi tekevään toimintoon. 

-  SIUS on ollut tärkeä ja läheinen yhteistyökumppanimme ISSF:n 
mediapalveluiden kehityksessä. Näin tulee olemaan jatkossakin, 
ISSF:n varapuheenjohtaja Gary Anderson sanoo.

issF elää median muutoksen mukana
Sosiaalisissa medioissa ISSF:stä on tullut aktiivinen. Nettisivut ke-
hittyivät tänä vuonna, tapahtumista on nähtävissä videokoosteita 
Youtubessa, ja lisäksi kansainvälisen ampumaurheilun käänteitä voi 
seurata facebookissa ja twitterissä. 

-  Teemme jo paljon ampumaurheilun media- ja pr-toimintojen ke-
hittämiseksi, ja tulemme jatkamaan tätä työtä tulevaisuudessakin. 
Ihmisten, erityisesti nuorten, muuttuvat tiedonhakukanavat moder-
nina digiaikana ovat ISSF:llekin haaste, muutoksessa on pysyttävä 
mukana, Anderson tietää.

Ampumaurheilun näkyvyys sähköisissä medioissa ja median kiin-
nostus lajia kohtaan Suomessa ovat pitkälti kytköksissä menestyk-
seen ja finaalipaikkoihin. Urheilijoiden tunnettuus on tärkeää. 

-  Yksi tapa saada kiinnostus lisääntymään on nostaa lajin per-
soonia enemmän julkisuuteen. Urheilijat tulevat niminä ja kasvoina 
esiin ja tutuiksi isolle yleisölle. Tämä edellyttää hyvää kansainvälistä 
menestystä, Jylhäsalo sanoo.

issf satsaa vahvasti omaan mediatuotantoonsa
”muutoksessa on pysyttävä mukana”

ISSF:n tv-kuvaa tuottava tiimi on paikalla 
kaikissa MM-kilpailuissa ja maailmancupeissa.

Tekstit: Heidi Lehikoinen   Kuvat: Risto Aarrekivi

Havaintojarehti urheilija, tuumasi 
lähistöllä ollut juha 
hirvi – kansainvälisen 
ampumaurheiluliiton 
urheilijakomitean 
puheenjohtaja. hän oli 
emmonsin vaimon jälkeen 
ensimmäinen lohduttaja. u
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- Se on ollut hyvässä kunnossa, vaikka aina on jäänyt vähän fi-
naalipaikkaan. Täällä sitten. Makuukisa ja 300 metrin kilpailut ovat 
sellaisia fiilistelylajeja, Etula sanoi.

Fiilistelylajeissaan kisojen kahtena viimeisenä päivänä Etula am-
pui kiväärilajien päävalmentajan Juha Hirven aseella sijat 13 ja 17. 
Avauskilpailussaan Etula sijoittui 44:nneksi, ja pienoiskiväärissä hän 
ampui sijoille 30 ja 55 oikeuttavat tulokset. 

Etula ei osannut sanoa, mikä hänen kohokohtansa – eli highligh-
tinsa – MM-kisoissa oli.

- Oliko sellaista minun kohdallani, hän esitti itsekriittisen vastaky-
symyksen.

ELOKUU TöISSÄ
Hollolassa asuva Etula on koulutukseltaan fysioterapeutti. Heti MM-
kisojen hän menikin töihin, ja töitä hän tekee koko elokuun ajan. Kil-
pailu- ja harjoituskaudella hän tekee töitä vain pätkittäin. Olympiako-
mitean apuraha helpottaa hänen tilannettaan.

- Viime vuonna en sitä saanut, ja olikin haasteellista elää ammat-
tiurheilijan elämää. Toivottavasti saan apurahan myös ensi vuonna, 
mutta tämän vuoden tulokseni eivät siihen ehkä riitä, hän mietti.

Juha Hirvi toimii Etulan valmentajana. Valmennettavan mielestä 
Hirvi on erittäin määrätietoinen ja tietää mitä tekee. 

- Juhalla on paljon annettavaa kivääriporukalle. Hän pitää hyvää 
mieltä yllä, ja häneen voi aina luottaa. Juha tekee kaikkensa urheilijoi-
den hyväksi, välillä ehkä liikaakin. Joskus mietin, miten Juha jaksaa 
kisareissuilla, Etula sanoo.

Etula jatkaakin Hirven valmennuksessa kohti tärkeää ensi vuotta 
ja edelleen kohti Lontoon olympialaisia 2012, jossa päätavoite on. 
Etula tietääkin, että ensi vuonna ovat ”kovat tavoitteet” olympiapai-
kan ampumisessa.

- Olen luottavaisin mielin, sillä ilmakivääri on ollut varma, heikkoa 
tulosta ei ole tullut. Valitettavasti vain MM-kisat olivat tuloksellisesti 
heikoimmat. Piekkari menee koko ajan eteenpäin, eli miksei siinäkin 
voisi paikkaa tulla. Paineet kuuluvat työnkuvaan, eikä olympiapaik-
kaa voi viivalla alkaa miettiä. Pitää vain keskittyä olennaiseen.

Etula tietää mistä puhuu, sillä hän on aiemmin ampunut kaksi olym-
piapaikkaa ja edusti Suomea Pekingin olympialaisissa kaksi vuotta 
sitten. Kokemuksesta hän siis tietää, mitä se vaatii: hyvää päivää ja 
huippusuoritusta sekä ehkä ripauksen myös onnea. u

ISSF World Shooting Championship, Munich 2010

l
ahden Ampumaseuraa edustava Hanna Etula, 29, jaksoi hy-
myillä pitkän MM-kisarupeaman jälkeenkin. Ja miksei olisi, sil-
lä saihan hän nyt kilpailla oikein kunnolla eli tehdä sitä, mistä 
hän eniten pitää.

- Ei tämä nyt niin iso urakka ollut. Jaksoin hyvin ja pystyin keskitty-
mään jokaisena aamuna täysillä. Yksikään kilpailu ei kärsinyt. Voisin 
toistekin ampua samanlaisen urakan. Vaan voi olla niinkin, ettei toista 
samanlaista mahdollisuutta edes tule, hän naurahti.

Etula piti hyvänä sitä, että ilmakiväärin jälkeen hänellä oli kaksi päi-
vää vapaata, sillä se aiheutti ”eniten paineita” ja hän pystyi sen jäl-
keen nollaamaan tilanteen ja valmistautumaan rauhassa seuraaviin 
kilpailuihinsa – ja ampumaan rennosti.

PALKINTO TEHdySTÄ TyöSTÄ
Etula ei siis joutunut vaan sai kilpailla viidessä lajissa kerran neljässä 
vuodessa järjestettävissä kaikkien lajien MM-kilpailuissa. Siksi hän 
halusi nauttia jokaisesta suorituksestaan.

- Yritän asennoitua niin, että tämä on minun ammattini. Kun saan 
kilpailla tällaisissa kisoissa, se on osittain työtä ja osittain palkinto 
tehdystä työstä. Oikea palkinto olisi tietysti menestys. Mutta lähden 
kisoihin tekemään työtäni, mikä ei tietenkään tarkoita sitä, että se olisi 
tylsää ja äärimmäisen vakavaa, kisapaikkakunnalla tasan kaksi viik-
koa viettänyt Etula sanoi.

Etulan MM-ohjelmassa oli avauslajinsa eli ilmakiväärin 40 lauka-
uksen jälkeen myös pienoiskiväärin 3x20 laukauksen kilpailu ja ma-
kuuasentokilpailu sekä 300m kiväärillä 3x20 laukauksen kilpailu ja 
makuuasentokilpailu.

Viimeistelyleiri sujui hyvin. Suurien laukausmäärien sijaan leirin 
tarkoitus oli lähinnä pitää alkukauden tuntumaa yllä. Ennen kisojen 
alkua Etula sanoi, että ilmakiväärillä on ”suurimmat odotukset”. 

hanna etula nautti kilpailemisesta
”Voisin toistekin ampua samanlaisen urakan!”

Teksti: Lassi Palo   Kuvat: Matti Erkkilä

Hanna Etula nautiskeli Münchenin MM-kilpailuissa. 
Viiden lajin urakka ei tuntunut yhtään pahalta:  
hän voisi ryhtyä samanlaiseen urakkaan toistekin.

Kivaa oli, Hanna Etula sanoi pitkästä MM-

rupeamastaan, joka kesti tasan kaksi viikkoa.
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”muutostyöryhmällä kova työ edessään”
huippu-urheilun muutostyöryhmä aloittaa työnsä syyskuun alussa. hanna 
etulaa sen työ kiinnostaa, ja henri häkkinen puolestaan ennustaa, että ryhmällä 
”on kova työ edessään”.

- mutta joskus asiat on vain nuijittava läpi, häkkinen sanoo.
etula ei näe suomalaisessa urheilussa olevan kovin paljon negatiivisia 

asioita juuri tällä hetkellä, mutta asiat voisivat toki olla aina paremminkin.
- tärkeää olisi saada junioreita kiinnostumaan lajista. junnupojissa on hyvä 

tilanne, mutta tytöissä tilanne on huolestuttava, etula sanoo lajiryhmästään.
entä koetko muutostyöryhmän jotenkin etäiseksi?
- hmm… johtajat näkevät asiat varmasti eri tavalla kuin meikäläinen. ja 

meniväthän edelliset olympialaiset ampujien osalta hyvin. ammunnan ei siis 
pitäisi olla suurin remontoitava kohde, etula naurahti.

häkkinen sanoi asioidensa olevan ”monelta osin niin kuin niiden pitääkin olla”. 
- muutostyöryhmään liittyen on hyvä, että järjestelmää yritetään saada 

kuntoon alusta asti eli myös urheilijan opiskelu- ja työasiat. urheilua tehdään 
tällä tavalla yhdeksi houkuttelevaksi vaihtoehdoksi, mutta siinä on paljon töitä 
edessä. kova työ ryhmällä siis on, häkkinen sanoi.

h
enri Häkkinen kilpaili ilmakiväärissä, pienoiskiväärin 3x40 
laukauksen kilpailussa ja makuuasennon 60 laukauksen kil-
pailussa, 300 metrin kiväärin 3x40 laukauksen kilpailussa ja 
makuuasennon 60 laukauksen kilpailussa sekä 300 metrin 

vakiokiväärin 3x20 laukauksen kilpailussa.
- Aloitin kisat sillä taktiikalla, että lähden jokaiseen kilpailuun täy-

sillä. Tietysti joihinkin kilpailuihin tuli enemmän latausta, koska tiesin, 
että niissä on paremmat mahdollisuudet kuin jossakin toisessa. Kisat 
onnistuivat kauden tasoon nähden erittäin hyvin, Häkkinen summasi 
juuri ennen paluulentoaan koti-Suomeen Münchenin lentokentällä.

Hollolassa asuvan ja Joensuun Ampujia edustavan Häkkisen tiiviin 
kisapaketin saldona oli ilmakiväärin yhdeksäs sija, pienoiskiväärin 
41. ja 23. sijat sekä 300m kiväärin 16. sija ja vakiokiväärin 18. sija.

- Huippuvenyminen jäi tulematta, hän myönsi.

Kisajetlag isKi
Ennen MM-kisojen alkua Häkkinen, 30, sanoi, että ”ilmakivääri on se, 
millä odotusarvo on suurin”. 

- Yritän kuitenkin ampua järjestyksessä kaikki lajit niin hyvin kuin 
osaan. 300 metrin lajeja odotan eri tavalla, joukkue tuo siihen syvyyt-
tä. Olympiapaikkoja olen yrittänyt olla miettimättä. Olen ajatellut niin, 
että ne tulevat kylkiäisinä, Häkkinen kertoi pari 
päivää ennen avauskilpailuaan.

Kilpailujen päätyttyä urheilija myönsi, että muu-
taman päivän kuluttua voi iskeä ”kisa-jetlag”.

- Onhan kauden pääkilpailu nyt ohi. Olo on 
tyhjä. Mutta sitä ei auta kauan miettiä, sillä pian 
kotiinpaluun jälkeen alkaa harjoitusleiri, hän 
naurahti.

- Jaksoin hyvin loppuun asti, vaikka jossain vai-
heessa minuun iski pieni flunssa. Eikä tämä nor-
maaliin maailmancupiin verrattuna hirveän paljon 
pidempi rupeama ollut.

KaiKKi Olennainen tOimi
Häkkinen kehui Münchenin suorituspaikkoja, jotka 
olivat ”vanhat hyvät tutut”. Säät olivat hänen mie-
lestään välillä liiankin hyviä, ja kaikki olennainen 
kisoissa toimi. Kuvaavaa on, että ainoa kritiikki 
kohdistui ”yli-innokkaaseen” siivoojaan, joka heitti 
Häkkisen aseenpuhdistusvälineet roskiin. 

Henri Häkkinen 
kuului MM-
kisojen urakoijiin, 
sillä hänellä oli 
kiväärilajeissa 
parin viikon 
aikana melkoinen 
ohjelma: hän 
urakoi kaikki kuusi 
kiväärin MM-
lajia, ja startteja 
oli yhteensä 
yhdeksän.

- Jouduin sen jälkeen puhdistamaan 
aseet lainakamoilla, Häkkinen nauroi.

Häkkisen kisapaketti oli niin tiivis, että 
hän ehti kaupungille ostamaan tuliaiset 
juuri ennen kotimatkan alkua. Aikaa oli 
vain muutama tunti.

Aikaa ei ole myöskään ollut miettiä kovin 
paljon ensi kautta, sillä tämäkin on vielä 
kesken. Häkkinen on mukana Münchenis-
sä lokakuussa järjestettävässä maail-
mancupin finaalissa. Hän osallistuu siellä 
ilmakivääriin. Ja huilatakin pitäisi jossain 
vaiheessa syksyä ennen kuin keskitty-
minen ja valmistautuminen työntäyteistä 
ensi vuotta varten alkaa. Ja vuonna 2012 
häämöttävät jo Lontoon olympialaiset. 

Sinne kahden vuoden takainen Pekingin 
olympiapronssimitalisti totta kai haluaa ja 
panostaa tosissaan. u

henri häKKinen täysillä jokaiseen kilpailuun

Tekstit: Lassi Palo
Kuvat: Matti Erkkilä

Henri Häkkisellä piti kiirettä MM-kisoissa, kun startteja oli kahden viikon aikana yhdeksän. 
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suhonen hymyili leveästi ja otti kilpailun jälkeen onnitteluja vas-
taan niin kilpakumppaneilta kuin Suomen joukkueen jäseniltä-
kin. Tyytyväisyys paistoi melkein kilometrien päähän. Eikä sitä 

himmentänyt yhtään se, että Suhonen lähti finaaliin ”piikkipaikalta” ja 
putosi sen aikana viidenneksi.

- Olen tyytyväinen finaalisuoritukseeni, kolmesta kasista huolimat-
ta, hän sanoi pari tuntia kilpailun jälkeen.

Suhosta ei siis harmittanut putoaminen mitaleilta, koska päätavoite oli 
saavuttaa olympiapaikka. Olympiapaikan sai kilpailun kuusi parasta.

Suhonen ampui upeasti peruskilpailun parhaan tuloksen 386 
(96+99+99+95). MM-kultaa voitti Serbian Zorana Arunovic tuloksella 
486,8. Suhonen jäi pronssista 2,7 pistettä. 

- Lähdin Müncheniin ja MM-kisoihin hakemaan nimenomaan olym-
piapaikkaa. Ja kun sen nyt sain, olen tosi tyytyväinen, hän myhäili. 

Kesäkuussa Belgradin maailmancupissa Suhonen oli 31:s tulok-
sella 378.

ei helppO Kilpailu 
Münchenin peruskilpailu ja finaali evät olleet Suhoselle helppoja, sillä 
etenkin finaalia hän kertoi jännittäneensä ”ihan hullun lailla”.

- Myös peruskilpailussa alku ja loppu olivat suhteellisen hankalia. 
Minulla on ollut pieniä vaikeuksia jännittämisen hallitsemisessa. Sain 
sen kuitenkin hallintaan, ja sen jälkeen sarjat kaksi ja kolme oli jo 
paljon helpompi ampua. 

- Sain paketin kasaan edes jotenkin. Olkapääni ei pysynyt rento-
na, joten koko käsi tärisi. Mutta nyt olen tosi tyytyväinen, hän kertasi 
kilpailun kulkua. 

Entä millaista oli lähteä finaaliin piikkipaikalta?
- Ihan hirveää! 
Miksi?
- Siinä jännittää tuhottoman paljon, ja se vaikuttaa saman tien kä-

teen. Jos käsi tekee sellaista kahden, kolmen sentin liikettä, se on 

mira suhonen ilmapistoolin viides
suOmelle ensimmäinen OlympiapaiKKa

taululla melkein valkoisesta reunasta toiseen reunaan. Siihen on tosi 
vaikeaa saada puhdasta liipaisua, hän kertoi.

isO merKitys
Suhonen on kokenut, 25-vuotias urheilija, joka asuu Alavudella ja 
edustaa Kuortaneen Kuntoa. Olympiapaikan saavuttaminen jo täs-
sä vaiheessa merkitsee hänelle erittäin paljon, koska hän pystyy nyt 
harjoittelemaan seuraavat kaksi vuotta ”niin paljon rauhallisemmin”. 

- Minun ei tarvitse jännittää sitä, saanko olympiapaikkaa ja onko 
kisoihin mahdollista päästä. Nyt pystyn keskittymään siihen, että jän-
nitys pyritään hallitsemaan. Eli tällaiset pikkuseikat jäävät pois. Iso 
kivi tipahti hartioilta pois!

Pekingin olympialaisissa kaksi vuotta sitten Suhonen oli seitsemäs 
ja nyt siis Münchenin MM-kilpailuissa hienosti viides. Tavoite kahden 
vuoden kuluttua järjestettäviin Lontoon olympialaisiin alkaa jo hah-
mottua: sijoitusta pitäisi parantaa.

- Toivottavasti ainakin jotakin 
edellistä tulosta, hän nauroi.

Ja kun kauden pääta-
voite eli MM-kilpailut 
sujui hyvin, on Su-
hosen helppo ki-
teyttää kauden 
anti muutamaan 
sanaan:

- Tätä varten 
olen harjoitel-
lut. Siinä se 
tuli, Suhonen 
viittasi arvok-
kaaseen olym-
piapaikkaan. u

Teksti: Lassi Palo   Kuvat: Matti Erkkilä

Mira Suhosen tuuletuksista ei ollut tulla 
loppua, kun hän sijoittui naisten 10 metrin 
ilmapistoolin finaalissa viidenneksi MM-
kilpailuissa. Hänen tuloksensa oli 482,3 
(386+96,3). Samalla Suomi sai ensimmäisen 
paikan Lontoon vuoden 2012 olympialaisiin. Yksi suomalaisen ampumaurheilun riemun hetkistä tänä vuonna: Mira Suhonen 

ampui 8. elokuuta Suomen ensimmäisen maapaikan Lontoon olympialaisiin 2012.
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tomi-Pekka Heikkilä voitti henkilökohtaisen maailmanmestaruu-
den lisäksi joukkuekultaa ja -hopeaa sekä kaksi joukkueprons-
sia. Ei siis ihme, että hän myhäili tyytyväisenä juuri ennen koti-

matkan alkua Suomen joukkueen hotellin aulassa. 
- Ihan hyvä ja onnistunut reissu. Olen tehnyt pitkään töitä ja harjoi-

tellut. Siksi tämä kaikki tuntuu nyt hyvältä, koska tulostakin tuli. Jäi siis 
jotain itselleenkin, hän naurahti.

Miltä viisi mitalia kaulassa tuntuu?
- Kyllä ne vähän painavat!
Heikkilällä ei ollut MM-kisoissa ”suurempia ongelmia”, vaikka kaik-

ki kilpailut eivät ihan ”putkeen menneetkään”. 
- Viime kädessä kaikki on kiinni omasta pääkopasta; mitä kisatilan-

teessa saa tehtyä, hän pohti.
Sen Heikkilä huomasi kisojen viimeisenä päivänä, kun hän lähti 

50 metrin normaalijuoksujen toiseen päivään johtoasemassa, mutta 
putosi lopulta seitsemänneksi. Kaksi päivää aikaisemmin 50 metrin 
sekajuoksujen MM-kultaa voittanut Tomi-Pekka ampui kolmannella 
laukauksellaan kolmosen, mikä pudotti hänet kauas kärjestä. 

- Joo, se oli sellainen virveli. Se oli kiinni päänupista ja jaloista. 
Kierto vähän tökkäsi, ja lopulta olin vähän liian kaukana kympistä. 
Kolmonen on minulle harvinainen tulos, ja nyt pelasin sillä itseni ulos 
henkilökohtaisilta mitaleilta. Muuten sarja oli ok, hän kommentoi vii-
meistä kilpailuaan.

- Eikä maailma siihen kaatunut. Eikä se hirveän pahalta tuntunut.

miesten sarjaan ja Omilleen
Tomi-Pekka Heikkilä, 19, on kokenut ja menestynyt urheilija.

- Kyllä, kisoja on tullut ammuttua ja kierrettyä. Eivät nämä MM-kil-
pailut sen erilaisemmilta tuntuneet. Samalla tavalla sitä kisatilantees-
sa jännittää kuin muulloinkin - ja pitääkin jännittää. Jotkut ottavat kisat 
raskaammin, jotkut rennommin, hän mietti.

Münchenin MM-kilpailut päättivät Heikkilän junioriuran, ja ensi 
vuonna hän kilpailee miesten sarjassa. Tähänkin hän suhtautuu hä-
nelle tyypilliseen tapaan rauhallisesti ja maltillisesti.

- Ei siinä mitään… Hyvä päästä miesten sarjaan. Aloitan syksyllä 
kovan harjoittelun, ja katsotaan sitten mihin se riittää. Tavoitteeni on 
kehittyä ja päästä mahdollisimman lähelle maailman kärkeä, itseään 
”aika kunnianhimoiseksi” luonnehtiva nuori mies sanoi.

Heikkilä suorittaa parhaillaan varusmiespalvelustaan Lahden ur-
heilujoukoissa. Se päättyy syyskuun 24. päivänä. Kaikki on toiminut 
hyvin, ja Heikkilä on päässyt harjoittelemaan ja kilpailemaan suun-
nitelmien mukaan. Mitä sitten armeijan jälkeen tapahtuu, sitä hän ei 
vielä osaa tarkasti sanoa.

- Isompia suunnitelmia eikä tarkkaa tietoa ole. Olen miettinyt opis-
kelupaikan hankkimista ensi vuonna, esimerkiksi metsätaloutta tai 
rakennuspuolta, koska opiskelu voisi tehdä hyvää harjoittelun ohes-
sa, viime vuonna ylioppilaaksi kirjoittanut Heikkilä kertoi.

Kangasalla asuvalla Heikkilällä voi siis olla muutto edessään uu-
teen kaupunkiin ja omilleen vuoden kuluttua.

- Hyvä juttu, hän naurahti.
Perheen keskimmäinen poika Sami, 17, voitti MM-hopeaa 50 met-

rin liikkuvan maalin normaalijuoksuissa ja oli mukana voittamassa 
kaikkia Suomen joukkuemitaleja. Nuorin veli Mika ampuu hänkin ja 
on 14-vuotias.

- Jää nähtäväksi, saammeko joskus miesten sarjaan oman joukku-
een, Tomi-Pekka sanoi.

”arVOstusta lisää”
Heikkilä toivoo, että liikkuvaa maalia arvostettaisiin lajina nykyistä 

enemmän. Se on hänen mielestään ”tosi haastava” laji, jossa tapah-
tuu paljon kiinnostavia asioita. 

- Lajin pudottaminen olympiaohjelmasta pudotti myös sen arvos-
tusta. Olympiastatus tekisikin sille hyvää. Se ei kai ole ihan mahdoton 
ajatus, että se sinne joskus takaisin pääsisi, koska lajia koko ajan 
kehitetään, mietti Suomen ainoan henkilökohtaisen MM-kultamitalin 
Münchenissä voittanut suomalainen.

- Hyvältä se tietysti tuntuu, mutta toivoin tietysti, että muutkin olisi-
vat menestyneet yhtä hyvin. Kovatasoiset kilpailut nämä ovat, eikä 
menestyminen ole aina ihan helppoa. 

Lajivalmentaja Ville Häyrinen oli sitä mieltä, että muuten kaikki on-
nistui paitsi että miesten joukkuemitali jäi puuttumaan.

- Annan joukkueelle arvosanaksi 9-. Pojat ampuivat hyvin. Sitä var-
ten on treenattu kuuden vuoden ajan, hän sanoi. u

Teksti: Lassi Palo   Kuva: Matti Erkkilä

”Viisi mitalia painaa piKKaisen”
tomi-pekka heikkilän onnistunut mm-kisamatka

Tomi-Pekka Heikkilä kahmi viisi mitalia MM-kisoista. Kyllä nämä painavat pikkaisen, hän naurahti. 
Liikkuvan maalin pojat menestyivät muutenkin hienosti Münchenissä. 

Tomi-Pekka Heikkilän tavoite täyttyi: henkilökohtainen kultamitali  
MM-kilpailuissa. Sen lisäksi hän saavutti neljä muutakin mitalia. 
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ampumaurheilun WimbledOn

1. MM-kisat järjestettiin vuoden 1972 
olympialaisista tutulla radalla, joka on 
tosin kokenut perusteellisen remontin.

2. Pääsihteerin apuna kisoissa toimi noin 
400 vapaaehtoista työntekijää.

3. Viihtyisässä ympäristössä oli mukava 
virkistäytyä, pitää taukoa, nauttia  
lounasta ja juoda kahvia.

4. Palkintojenjaot suoritettiin alueen  
keskellä sijaitsevalla aukiolla.

5. Opastinkyltit olivat selkeitä, ja niiden 
perusteella löysi helposti perille.

6. Münchenin remontoidut hallit kuuluvat joiden-
kin mielestä maailman parhaiden joukkoon.

7. Palkintojenjaot keräsivät paikalle 
parhaimmillaan useita satoja katsojia, 
toimittajia ja kuvaajia.

8. Haulikkoradat olivat ampujien  
mielestä erinomaisia. 

9. Münchenin olympialaisten kunniataulu 
1972 on näkyvällä paikalla.

10. Muutama kisatoimisto ja toimittajien 
työtilat sijaitsivat parakeissa. 

11. Palkintojaot sujuivat täsmällisesti ja 
näyttävästi saksalaisessa hengessä.

12. Pääsihteeri Jörg Brokamp oli tyytyväinen 
kisojen ilmeeseen ja henkeen.

”Ampumaurheilun 
Wimbledon.” Münchenin 
MM-kilpailujen pääsihteeri 
Jörg Brokamp luonnehti 
näin kisojen päänäyttämöä, 
vuoden 1972 olympialaisista 
tuttua rataa, jota on vuosien 
varrella uusittu ja osittain 
rakennettukin uudestaan. 
Ampumarata on näyttävä, 
toimiva ja tiivis paketti, joka 
keräsi kehuja ja kiitoksia niin 
urheilijoilta, katsojilta kuin 
median edustajiltakin. Myös 
järjestelyt toimivat.

1.
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Kansainvälisen ampumaurheiluliiton 
ISSF:n 50. kaikkien lajien MM-kilpailut 
järjestettiin heinä-elokuussa Saksan 

Münchenissä, joka on erittäin tuttu paikka 
ampujille. Siellä järjestetään kilpailuja niin 
usein, että esimerkiksi Suomen Ampumaur-
heiluliiton kiväärilajien päävalmentaja Juha 
Hirvi on laskenut viettäneensä kaupungissa 
yhteensä kaksi vuotta, ensin urheilijana ja sit-
temmin valmentajana!

Kisat houkuttelivatkin paikan päällä ennä-
tysmäärän urheilijoita. Pääsihteeri Jörg Bro-
kamp luetteli ylpeänä kisojen tunnuslukuja: 
2500 ampujaa 103 maasta, ampujat ratkoivat 
yhteensä 55 lajin maailmanmestaruudet nel-
jäntoista päivän aikana, ja jotta kaikki saatiin 
sujumaan, tarvittiin noin 150 tuomaria ja toimit-
sijaa sekä 400 vapaaehtoista tekemään töitä.

Brokamp puhuu jo kaikkien lajien MM-
kisojen ”jättimäisyydestä”, joka voi aiheuttaa 
ongelmia jatkossa: kisajärjestäjää ei ole vält-
tämättä ihan helppoa löytää.

- Nämä kisat olivat osanottajamäärältään 
melkein yhtä suuret kuin Vancouverin talviolym-
pialaiset, Brokamp vertaa. (Vancouverissa oli 
mukana noin 2600 urheilijaa 82 maasta.)

- Kansainvälisen ampumaurheiluliiton (ISSF) 
on mielestäni jatkossa mietittävä tarkasti, voi-
daanko kisoja järjestää näin massiivisina. Sen 
pitäisi poimia täältä myös ne hyvät asiat, jotka 
voidaan ottaa käyttöön seuraavissa kisoissa 
(mm. kuljetukset ja tiivis kisa-alue), jotta järjes-
telyissä ei otettaisi enää askeleita taaksepäin. 
Näin siksi, että voisimme jatkossakin osoittaa 
ampumaurheilun olevan ammattimaista, hyvin 
järjestettyä huippu-urheilua, jota on helppo 
tulla seuraamaan hyvissä olosuhteissa.  

Mutta isot luvut eivät haitanneet saksalaisia 
lainkaan. Kaikki toimi tiiviissä paketissa hyvin. 
Jos ja kun suuri osa edellisistä luvuista oli ki-
saennätyksiä, tehtiin Münchenissä historiaa 
myös siinä, että ensimmäisen kerran pääsy-
lippuja myytiin ison lipunmyyntiyrityksen kaut-
ta niin paikan päällä kuin ennakkoonkin. 

- Mielestäni onnistuimme tässäkin erinomai-
sesti, sillä myimme kisojen aikana yhteensä 
noin 20-25 000 pääsylippua. Täällä oli myös 
yli 60 näytteilleasettajaa. Tällaisiin lukuihin 
voi olla vaikea päästä neljän vuoden kuluttua 
Espanjan Granadassa, koska siellä ei ole sa-
manlaista lajikulttuuria kuin Saksassa.

PITKÄ HISTOrIA
Ampumaurheilulla onkin todella pitkät perin-
teet Saksassa.

- Maan vanhin seura on perustettu vuonna 
1198, ja Saksan ampumaurheiluliitto on maan 
vanhin urheiluliitto. Se täyttää ensi vuonna 
150 vuotta. Eli kuten luvuista voi päätellä, lajin 
historia on todella pitkä, Brokamp hymyilee.

Eivätkä luvut tähän suinkaan pääty. Pää-
sihteeri pudottelee niitä lisää: liittoon kuu-
luu 1,5 miljoonaa jäsentä, ja liitossa on 35 
työntekijää, joista kahdeksan on päätoimisia 
olympialajien valmentajia. Näiden lukujen 
perusteella ei siis ole mikään ihme, että ki-
soihin myytiin noinkin paljon pääsylippuja, 
Brokamp huomauttaa.

UUSITTU rATA
Kun München haki kuusi vuotta sitten vuo-
den 2010 kaikkien lajien MM-kilpailuja järjes-
tettäväkseen, se lupasi ISSF:lle, että siellä on 
viiden radan haulikkorata ja että se kohentaa 
10 metrin ilma-asehallia ja että sieltä löytyy 
myös 300 metrin rata. 

- Nämä kolme asiaa ovat työllistäneet mei-
tä eniten viimeksi kuluneiden vuosien aikana. 
Suurin rupeama oli tietysti haulikkorata uusine 
katsomoineen ja valleineen. Perusta on vuo-
den 1972 olympialaisista, mutta muuten se on 
täysin uusittu, Brokamp kertoo.

Kustannukset ovat tietysti olleet suuret, mutta 
niistä pääsihteeri ei voi kertoa sen tarkemmin.

- Tarkkoja summia en voi sanoa, koska 
tässä on ollut niin useita tahoja mukana. Jos 
sanon jotain, luvut voivat mennä niin pieleen, 
että joku voi suuttua, Brokamp naurahti.

- Joka tapauksessa ne ovat suuria, sillä 
esimerkiksi 10 metrin halliin on tehty erittäin 
toimiva ilmastointi ja haulikkoradan äänieris-
tykseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Ko-
rostan myös sitä, että täällä on ammuttu aina 
hyviä tuloksia, ja katsojat ja urheilijat pitävät 
radoista ja tunnelmasta. 

- Kun täällä järjestetään maailmancup, 
osanottajia on täällä yhtä paljon kuin kolmes-
sa muussa maailmancupissa yhteensä! Tämä 
kertoo sen, että Münchenistä todella pidetään. 
Kun nyt tässä kehun kaupunkia ja kisoja, joku 
voi tietysti sanoa, että Mr Brokamp valehtelee. 
Mutta: kun kyselin asioita nuorilta ampujilta, 
jotka eivät minua todellakaan tunne, he todel-
la pitivät kisoista, koska esimerkiksi bussien 
aikataulut pitivät, Brokamp sanoi.

AKTIIVISESSA KÄyTöSSÄ
 Jatkokäyttöäkin Münchenin ampumaradal-
la tulee olemaan, sillä onhan se Saksan suu-
rin laatuaan.

- Se tulee olemaan aktiivisessa käytössä, 
koska sen omistaa Baijerin hallitus eikä esi-
merkiksi armeija. Ensi vuonna täällä järjeste-
tään muun muassa maailmancup sekä totta 
kai Saksan ja Baijerin mestaruuskilpailut. 
Tämä toimii myös Saksan maajoukkueen vi-
rallisena harjoituspaikkana eli täällä harjoitte-
levat parhaat ampujamme etenkin kivääri- ja 
pistoolilajeissa. 

- München on siis erittäin keskeinen paik-
ka, kun valmistaudumme vuoden 2012 Lon-
toon olympialaisiin. Ja järjestetäänhän täällä 
lokakuussa maailmancupin finaali kivääri- ja 
pistoolilajeissa, Brokamp muistutti.

Juha Hirvi ja valmennettavansa Henri Häk-
kinen voivat lisätä kalentereihinsa taas yhden 
Münchenissä vietetyn viikon lisää. u

yKSITOISTA VIIMEISINTÄ KAIKKIEN LAJIEN MM-KILPAILUA
1970 Phoenix, USA
1974 Thun, Sveitsi
1978 Soul, Etelä-Korea
1982 Caracas, Venezuela
1986 Suhl, Länsi-Saksa
1990 Moskova, Neuvostoliitto
1994 Milano, Italia
1998 Barcelona, Espanja
2002 Lahti, Suomi
2006 Zagreb, Kroatia
2010 München, Saksa

issF:n Kilpailut münchenissä
kerrat eNsimmäiNeN viimeisiN

olympialaiset 1 1972
mm-kilpailut 2 1975 2010
maailmancupin finaali 13 1988 2005
maailmancup 21 1986 2009
em-kilpailut 4 1973 200412.

Teksti ja kuvat: Lassi Palo
Nämä kisat olivat 
osanottajamäärältään 
melkein yhtä suuret 
kuin Vancouverin 
talviolympialaiset.

“

Kuva: Matti Erkkilä
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- Koko ryhmä ottaa asioita hyvin vastaan. 
Pystyn neuvomaan asiat asioina, mutta miten 
he saavat sen sitten ulos. Kokemuksella löy-
tää itse sen ajatuksen, mihin keskitytään. Esi-
merkiksi tuulijuttuja voi kyllä piirtää ja laskea, 
mutta kilpailussa se on kuitenkin vaistoa. Ko-
kemuksella vaistoaa, kuinka paljon uskaltaa 
ottaa ennakolla, kiväärilajien päävalmentaja 
Juha Hirvi sanoo.

Ampumaurheilussakin usein vain riskejä 
ottamalla tulee mestareita. Hirvi kannustaa-
kin nuoria kokeilemaan taitojaan kilpailuissa, 
heittäytymään.

- Suomalaisen urheilijan perisynti on, että 
pelätään epäonnistumista. Ei uskalleta heit-
täytyä, kun pitäisi vaan antaa palaa – se on tie 
menestykseen. Nämä pojat ovat hyvällä tiel-
lä. Heitä on kannustettukin siihen, ettei haittaa 
vaikka menee huonosti, kunhan yrittää.

Saksan MM-kisoissa tärkeimpänä tavoit-
teena kolmikolla olikin pystyä ampumaan 
omalla tasollaan, oman tasoisia tuloksia kil-
pailuissakin.

- Se osoittaa, että henkinen puoli kestää kil-
pailun.

Kolmikko itse haki kisoista ensisijaisesti juu-
ri arvokasta kokemusta kohti tulevia kilpailuja.

- Kun isoista kisoista saa kokemusta, on 
aina helpompaa mennä isoihin kisoihin, Bel-
gradin maailmancupissa jo hienosti onnistu-
nut Kurki sanoo.

Muut ovat samaa mieltä. Kokemuksen lisäksi 
tavoitteena olivat luonnollisesti hyvät suoritukset.

- Tavoitteena on menestyä hyvin ja tehdä 
oma ennätys, Aprelev sanoo.

Kurki ja Björkbacka lähtevät ”tekemään 
mahdollisemman hyviä suorituksia, katso-
taan mihin se riittää”. Pidemmällä tähtäimellä 
tavoitteena kaikilla on kehittyä lajissa menes-
tymään aikuisten tasolla. 

”Välillä unOhtuu,  
KuinKa nuOria he OVat”
Kolmikosta pisimmällä on joulukuussa 19 
vuotta täyttävä Kurki, joka monipuolisesti 
taitavana ampujana opettelee jo pärjäämistä 
kilpailuissa. 

Teksti: Heidi Lehikoinen
Kuva: Matti Erkkilä

- Tulokset vielä aika paljon vaihtelevat, kun 
rutiinia on vielä vähän. Hyvät päivät ovat oi-
kein hyviä, huonot huonoja. Jaakko on noin 
vuoden jäljessä Juhoa, opettelee vielä kil-
pailemista. Hän tietää aika hyvin, miten pitää 
ampua, mutta kilpailu sekoittaa vähän ajatus-
ta. Hänkin on hyvin nopeasti oppiva. Antonilla 
on vielä vähiten kokemusta, hän on makuu-
ammunnassa hyvin lahjakas. Hänellä kyse on 
vielä kilpailuun opettelemisesta ja harjoittelun 
sisällön opettelemisesta, Hirvi listaa.

Kurki tähtää jo Lontoon olympialaisiin 
2012, vuotta nuorempien Björkbackan ja 
Aprelevin olympiaunelma siintää sitä seuraa-
vissa kisoissa.

olympiaunelmat siintävät mielessä

KiVääripOjat ammeNtavat kokemuksista 
oppia tiellääN huipulle

- Lontoo tulee liian äkkiä, mutta tulevaisuu-
dessa ehkä jo vuoden 2016 olympialaisiin 
pääsy on tavoitteena, sanoo Björkbacka. 

Kolmikosta ulkopuolinenkin näki MM-
kilpailuissa, että he Kurki, Björkbacka ja 
Aprelev ovat osa kiväärijoukkuetta, jota Hirvi 
kuvaa kokonaisuutena kahdella sanalla ”hy-
väksi jengiksi”. Avoin keskustelu ja omanlai-
nen hauskanpito tekevät sen, että reissussa 
on kaikilla kiva olla. Kaikilla myös kotijoukot 
ovat hyvin urheilun taustatukena.

-  Nämä ovat niin fiksuja poikia, että vä-
lillä unohtuu, kuinka nuoria he ovat. Päivät 
ovat niin erilaisia, sattuu ja tapahtuu, Hirvi 
naurahtaa. u

”JATKOSSA PITÄISI OLLA HELPOMPAA”
Juho Kurki, Jaakko Björkbacka ja Anton Aprelev onnistuivat Münchenin MM-
kisoissa kolmessa kilpailussaan siinä, mikä on monille aikuisurheilijoillekin lajissa 
kuin lajissa haastavaa: he tekivät arvokilpailuissa oman tasoiset suoritukset. 

Viiden kisapäivän rupeama oli junioreille hyvää totuttelua siihen, mitä aikuisten 
sarjassa maailmancupeissakin homma on.

- Kouluarvosanalla arvosana on kasi. Kilpailukokemusta täältä tuli ihan toisella 
lailla kuin mitä Suomessa olevista kisoista. Nyt jatkossa (kansainvälisissä kisoissa) 
on helpompaa, tai ainakin pitäisi olla, Jaakko Björkbacka sanoi viimeisen 
kilpailutapahtuman jälkeen.

Kurki oli napata kokemuksen lisäksi myös metallia kaulaansa, sillä mitali jäi 
ilmakiväärissä vain yhden sisäkympin päähän.

Anton Aprelev (vas.), Juho Kurki ja Jaakko 
Björkbacka saivat MM-kisoista arvokasta 
kokemusta tulevia vuosia varten.

Kiväärilajien nuorten olympiaryhmän 
Juho Kurki, Jaakko Björkbacka ja Anton 
Aprelev saivat MM-kisoissa jälleen 
yhden rupeaman verran arvokasta 
oppia. Lajin osaavat valmentajat 
pystyvät neuvomaan asiat asioina, 
mutta kilpailutaktiikka kehittyy ja hioutuu 
vasta kokemuksen kautta.
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marKO talVitien erilainen syksy 
ei elämä koskaan valmista ole kulman takana. muutoksia tulee yhtäkkiä, ja on niitä aiemminkin tullut. Niihin 

on vain mukauduttava. 
Näin pohdiskeli marko talvitie, kun hänen kilpailunsa münchenissä oli ohi. hän sijoittui miesten 25 metrin 

olympiapistoolin 60 laukauksen kilpailussa 43:nneksi. hänen tuloksensa oli 565 (285+280).
lehtimäen ampujia edustava talvitie, 33, sanoi, että hänellä voi olla syksyllä aikaa harjoitella ja ampua, jos 

hän ei saa töitä. hän on saanut opintonsa päätökseen ja on nyt valmis kemisti, mutta työpaikkaa vielä ole. haku 
on kuulemma ”päällä”, mutta päätöksiä ei ollut mm-kisojen aikaan vielä tullut.

- ensi vuosi on ammunnan kannalta tärkeä vuosi. olen valmis kiertämään kisoja, jos en töitä saa. työpaikka 
muuttaa sitten suunnitelmia, ja niihin on taas mukauduttava. tavoitteenani ei ole kuitenkaan jäädä työttömäksi, 
hän naurahti.

talvitien tulostaso on ailahdellut, ja hän myönsikin, että ”välillä on ollut vaikeaa”. hänellä oli paljon mm-
odotuksia, mutta suoritus ei ollut normaalisuoritus, kuten hän itsekin sanoi. 

- pitää opetella kilpailemaan. se ei oikein onnistu varsinkaan yksin harjoitellessa. peiliin pitää katsoa, eikä 
tässä voi kädet ylhäällä riemuita, viimeisessä sarjassa tuloksen 87 ampunut talvitie sanoi.

- ei tämä kuitenkaan mikään maailmanloppu ole. Nyt on vain hyväksyttävä tämä tulos ja mietittävä tarkemmin 
suoritusta - ja sitä, miten sitä voisi parantaa. kun aurinko taas paistaa joskus pilven takaa, sitten taas hymyilyt-
tää. ei ole helppoa epäonnistua kauden tärkeimmässä kilpailussa. täytyy mennä joku päivä puskaan seisomaan 
ja miettimään osuisinko paremmin johonkin eläimeen, hän mietti.

mariKa salminen
etenee ”kisan kerrallaan” 

marika Salminen oli MM-urakkansa jälkeen miette-
liäs, kun hän alkoi pohtia tulevaisuuttaan ampuja-

na. Hän sanoi ”menevänsä kisan kerrallaan”.
- En ole ajatellut asiaa sen enempää. Asun Forssassa 

ja opiskelen Loimaan aikuis- ja ammattiopistossa lähihoi-
tajaksi. Opiskelu kestää koko ensi vuoden. Keväällä yritin 
yhdistää opiskelun ja ammunnan, ja onnistuin siinä suh-
teellisen hyvin, Salminen sanoi pakatessaan varusteita.

- Opiskelu ei ainakaan kärsinyt, ammunnasta en 
tiedä, hän naurahti ja myönsi, että hänen Münchenin 
kisatuloksensa olivat ”vaisunoloisia”.

Salminen sijoittui 10 metrin liikkuvan maalin 40 
laukauksen sekajuoksuissa 13:nneksi tuloksella 359 
(174+185). Liikkuvan maalin 10 metrin 40 laukauksen 
normaalijuoksuissa hän oli 22 kilpailijan joukossa 17:s 
tuloksella 355 (184+171).

- En saanut parastani irti. Hitaat menivät ihan kohtalai-
sesti, nopeat eivät. Tavoitteenani oli sijoittua kummassa-
kin lajissa pistesijoille eli kahdeksan parhaan joukkoon 
eli siihen nähden kisat olivat pettymys.  

- Vaikea sanoa mikä oli… Nopeat olivat vaikeita. Itse-
varmuus ei näköjään vielä riitä isoihin kisoihin. Rentous 
olisi tosi tärkeää, muuten ei voi onnistua, hän pohti.

Kosken Tl Eräkävijät -nimistä seuraa edustava Sal-
minen on 34-vuotias. 

- En osaa nyt sanoa mikä on panostukseni lajiin jat-
kossa. Pidän ensin kunnon tauon.

Teksti ja kuva: Lassi Palo

viimeinen kilpailu tytöissä 
Källi haluaa kansainväliselle huipulle

Anette Källin tulevaisuus näyttää hyvältä. Hän on kehittynyt ja menestynyt 
hyvin sekä kiertänyt paljon kilpailuja. Ensi vuonna meillä on naisissa hyvä 

tiimi kasassa, sanoi pistoolilajien valmentaja Reino Peltomäki, kun Källi am-
pui viimeisiä laukauksiaan hienossa hallissa Münchenissä.

Peltomäki viittasi kokeneisiin Mira Suhoseen ja Karoliina Helteeseen sekä 
Källiin, joka kilpaili nyt viimeisen kerran tyttöjen sarjassa.

- Kyllä, kolmet junioreiden EM-kilpailut ja nyt yhdet MM-kisat takana. Hie-
noa oli nämäkin kisat nähdä. Kisat eivät tästä isommiksi voi enää mennä 
- ellei sitten olympialaisissa, Källi sanoi.

Niin, olympialaiset. Peltomäki ja Källi, 19, ovat sitä mieltä, että Lontoon 
kisat 2012 tulevat liian aikaisin.

- Aikaa on, he sanoivat.
Lehtimäen Ampujia edustava Källi oli MM-sijoitukseensa tyytyväinen mut-

tei tulokseensa. Hän sijoittui tyttöjen ilmapistoolin 40 laukauksen kilpailussa 
kuudenneksitoista tuloksella 372. Kilpailun voitti Mongolian Khongorzul Tsa-
gaandalai tuloksella 382, ja Källi oli kuudenneksi paras eurooppalainen. 

- Kuudestoista eli selkeästi paremmalla puoliskolla, Källi viittasi kilpailun 
osanottajamäärään (79).

Hänen sarjansa oli 95+89+96+92. Mahdollisuuksia olisi ollut parempaankin.
- Toiseen sarjaan tuli yksi seiska. Se meni metsään. Parempaankin olen pysty-

nyt, ja 377:n tuloksella olisin ollut finaalirajalla, jos sellainen olisi täällä ammuttu.
Källi muuttaa elokuun ai-

kana Soinista asumaan ja 
opiskelemaan Ouluun, mis-
sä hänellä alkavat kirjasto- 
ja tietopalvelun kolme ja 
puoli vuotta kestävät opin-
not. Urheileminen ei kuiten-
kaan jää, päinvastoin.

- Oulussa koulu ja am-
pumarata ovat lähekkäin. 
Toivottavasti voin harjoitel-
la paljon ja hinata tasoani 
ylöspäin - eli lähemmäksi 
380:aa - sekä pärjätä ensin 
Suomessa ja sitten kan-
sainvälisellä tasolla, jonne 
jatkossa vakavasti mielin, 
Källi sanoi. 

Teksti ja kuva: Lassi Palo

Teksti Lassi Palo   Kuva: Matti Erkkilä
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E 
i Paavolainen kuitenkaan ole odottanut 
uutta työtään – ja lähtöitkuaan – toimet-

tomana. Hänellä on selkeä ja myös kriittinen 
näkemys siitä, missä suomalaisessa urheilus-
sa ja liikunnassa mennään ja mitä nyt pitäisi 
tehdä. Paavolainen on keksinyt ryhmälle lem-
pinimenkin: humu-työryhmä. Sen mukaista 
ryhmän toiminta ei tietenkään ole eikä saa-
kaan olla, sillä odotukset ovat kovat, kun kaksi 
vuotta kestävän projektin päätteeksi ryhmä 
tekee toimenpide-esityksensä.

Työryhmä nimitettiin kesäkuun alussa. Sen 
vetäjäksi nimitettiin SLU:n pääsihteeri Jukka 
Pekkala, ja Pekkalan ja Paavolaisen lisäksi 
muut ryhmän jäsenet ovat Tapio Korjus, Mika 
Kojonkoski ja Erkka Westerlund. Nimitykset 
teki Olympiakomitean (OK) hallitus, ja ryhmä 
toimii OK:n yhteydessä. 

Monipuolinen tausta
Paavolainen, 43, on varttunut Perniössä 
mutta sukujuuret ovat Hämeessä. Hänellä 
on kansallisen maastohiihtäjän urheilijataus-
ta. Hän on väitellyt liikuntatieteiden tohtoriksi 

Leena Paavolainen siirtyy ”humu-työryhmään”

Lähtöitkua vaille valmis
vuonna 1999 sekä työskennellyt Jyväskyläs-
sä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuk-
sessa (Kihu) tutkijana usean lajin parissa ja 
Paralympiakomitean valmennuspäällikkönä 
ennen kuin siirtyi Ampumaurheiluliittoon vuo-
den 2007 alussa.

- Urani on mennyt vähän niin, että tehtävät 
ovat vain tulleet vastaan. Siirryin Ampumaur-
heiluliittoon, kun toiminnanjohtaja Risto Aar-
rekivi käveli Paralympiakomiteassa huonee-
seeni ja kysyi kiinnostustani tehtävään. Minut 
haluttiin nimenomaan kehittämään ja organi-
soimaan liiton valmennus- ja koulutusjärjes-
telmää sekä kehittämään tulosperusteista 
tukijärjestelmää, Paavolainen kertoo.

Värikkäiden ja vaiherikkaiden vuosien ai-
kana ammunta on vienyt Paavolaisen sydä-
men, ja hän ”nostaa hattuaan” lajin parissa 
työskenteleville.

- Ammunta on kova kansainvälinen laji. 
Vuodet ovat olleet työntäyteisiä, ja kaiken-
laista on tapahtunut. Voiton puolelle saldo 
kuitenkin jää. Haikein mielin lopetan tällä 
erää, hän hymyilee.

Tahtotila kohdallaan
Kun muutostyöryhmän perustamisesta alet-
tiin puhua, Paavolaista kehotettiin hakemaan 
sen jäseneksi. Ryhmän tavoitteena on saada 
laajasti eri huippu-urheilutahot mukaan muu-
tosprosessiin, koska ”viisikko” ei muutosta 
yksin tee. Tärkeää on myös saada tahot osal-
listumaan ja myös sitoutumaan muutokseen.

- Kuten Pekkala on sanonut, tulevan vuo-
den aikana tullaan käymään ennennäkemä-
tön keskustelu huippu-urheilusta. Ryhmä 
tulee muodostamaan ja rakentamaan omat 
työmuotonsa. Olemme työrukkanen eli ve-
dämme nyt haalarit ja hanskat käteen ja ryh-
dymme töihin. Meillä on SLU-talossa työtilat, 
mutta tärkeää on nyt jalkautua, Paavolainen 
sanoo.

Lopulliset päätökset tekee Olympiakomi-
tean hallitus ja opetusministeriö. Ryhmän 
vastuu on erittäin iso, sillä se tekee toimenpi-
de-ehdotukset, joiden perusteella päätökset 
tehdään.

- Olen ollut kahdenkymmenen vuoden 
ajan tekemisissä huippu-urheilun kanssa. 

Teksti ja kuvat: Lassi Palo

”Lähtöitkua vaille 
valmis.” Näin Leena 
Paavolainen tiivisti 
fiiliksensä ammunnan 
MM-kilpailuissa 
Saksan Münchenissä, 
kun puhe siirtyi hänen 
uuteen työhönsä, 
joka alkaa syyskuun 
1. päivänä. Suomen 
Ampumaurheiluliiton 
valmennuksen johtaja 
aloittaa tuolloin työnsä 
huippu-urheilun 
muutostyöryhmän 
jäsenenä. 
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Nyt on halu ja valmius muutokseen eli nyt 
tahtotila on kohdallaan. Aikaisemmin se on 
puuttunut, ja toimenpiteet ovat olleet enem-
mänkin tulipalojen sammuttamista.

Paavolaisen mielestä nyt puhutaan myös 
isoista kokonaisuuksista, kuten arvopohjista, 
strategioista ja visioista eikä vain yksittäisistä 
toimenpiteistä. Yksi tärkeimmistä asioista on 
se, että keskusteluissa on mukana nyt urhei-
lijan koko elämänkaari. 

Paavolainen tietää, ettei työ tule olemaan 
helppoa. Usko onnistumiseen on kuitenkin 
vahva, sillä ilman sitä hän ei edes olisi lähte-
nyt ryhmään mukaan. Hän tietää myös, että 
muutosvastarintaa tulee myös olemaan. Se 
ei kuitenkaan haittaa, sillä ryhmä pitääkin 
haastaa mutta kritiikin pitäisi olla rakentavaa, 
hän muistuttaa.

Liian yksin, liian pirstaleista
Paavolainen sanoo osuvasti, että jos suo-
malaisessa huippu-urheilussa asiat olisivat 
kunnossa, muutostyöryhmää ei olisi. Hänen 
mielestään lajiliitoissa tehdään ”liian pienissä 
porukoissa yksin asioita”. Osaamista pitäisi 
jakaa enemmän yli lajirajojen, ja resurssit 
ovat myös jakaantuneet liian pirstaleisesti, 
Paavolainen arvioi.

- Tämä on hajanainen maailma, hän kuvailee.
Suurilla lajiliitoilla ovat esimerkiksi valmen-

nus- ja koulutusjärjestelmät kehittyneet par-
haimmillaan korkeatasoisiksi, mutta pienissä 
ja keskisuurissa lajiliitoissa laatu onkin sitten 
kirjavampaa.

- Esimerkiksi Ampumaurheiluliitolla ei kym-
menen vuotta sitten ollut tällaisia järjestelmiä, 
mutta oli toki koulutusmateriaalia ja yksittäi-

siä koulutuksia. Nyt sellaiset on. Ja kun aloi-
tin työt liitossa, sillä oli vain yksi päätoiminen 
valmentaja.

Kun Paavolainen miettii koko suomalaista 
urheilujärjestelmää, hänen mielestään sitä 
häiritsee ja leimaa lyhytjännitteisyys. Siinä ei 
ole logiikkaa eikä linjaa, eikä sitä koordinoi 
oikein kukaan, hän sanoo.

- Vuosittain pyöritetään isoja summia pro-
jektimäärärahoja, mutta olen sitä mieltä, että 
se on ollut osin tehotonta. Kriittistä puhetta, 
kyllä, mutta nyt jos koskaan on oltava rehel-
linen ja tehtävä kriittinen tilannearvio. Ydin-
pari urheilussa on urheilija ja valmentaja, ja 
nyt tämän parin tilanteen kohentamiseksi on 
tehtävä oikeasti tekoja. Nyt urheilijan elämän-
kaarta on tuettava, eikä tämä saa jäädä vain 
puheiden tasolle.

- Ja edelleen väitän, että menestys on lii-
an sattumanvaraista. Voisinkin sanoa, että 
järjestelmistä huolimatta suomalaiset ovat 
menestyneet maailmalla. 

Sen kuuluisan peilin eteen
Paavolainen on sitä mieltä, että ajatusmallit 
ovat monesti todella hyviä, mutta ongelmaksi 
saattaa muodostua se, että taustaorganisaa-
tiot eivät toimi riittävän ammattimaisesti, jotta 
esimerkiksi tuki nuorille urheilijoille olisi riittä-
vän suunnitelmallista. Hän ei aivan ymmärrä 
sitä, miksi alle 20-vuotiaiden nuorten odote-
taan suunnittelevan tulevaisuuttaan vuoteen 
2016 asti, kun aikuisetkaan eivät siihen pysty.

- Kyllä meidän pitäisi mennä enemmän 
sen kuuluisan peilin eteen. Lajiliitoissa on 
liian usein amatöörimäistä päätöksenteko-
kulttuuria ja toimintaa. Nyt tarvitaan muu-
tosta johtajuuteen ja päätöksentekoon, jotta 
taustaorganisaatiot tukisivat parhaalla mah-
dollisella tavalla urheilijan valmentautumista, 
Paavolainen sanoo.

Tämä on oppimisprosessia puolin ja toisin, 
hän sanoo, kun on vapaaehtoispohjalta toimi-
va hallitus ja ammattilaiset valmentajina, jot-
ka tekevät töitä urheilijoiden kanssa satojen 
päivien ajan vuodessa. Päätökset tekeekin 
viime kädessä hallitus, ja ne vaikuttavat suo-
raan urheilijoihin. Paavolainen tietää kollego-
ja, jotka tuskailevat tällaisissa tilanteissa.

- Huippu-urheilu herättää lähes aina into-
himoja. Mutta kuka kantaa vastuun, jos tulee 
menestystä tai jos sitä ei tule? On valitetta-
van vähän ihmisiä, joilla on se kuuluisa ”iso 
kuva” lajiliitoista ja -seuroista. Sellaisia ihmi-
siä tarvittaisiin lisää. 

Entä sitten hänen oma työnantajansa eli 
Ampumaurheiluliitto? Se on Paavolaisen 
mielestä yksi uudistusmielisimmistä ja inno-
vatiivisimmista lajiliitoista.

- Valmentajat ovat saaneet pääosin hyvin 
työrauhan ja ovat tehneet hyvin töitä. Tiedän 
kuitenkin monia liittoja, joissa päätöksente-
kokulttuuri on vielä jossain 1970-luvulla. Mikä 
on ihmisten motiivi olla urheilussa mukana, 
Paavolainen kysyy.

Tuhannen taalan paikka
Työryhmällä on suora linkki OK:n hallituk-
seen, sillä toiminnassa on mukana myös niin 
sanottu ohjaustyöryhmä, johon kuuluvat Pia 
Nybäck, Antti Pihlakoski, Markku Niinimäki 
ja Jukka Rauhala. Nybäck ja Pihlakoski ovat 
OK:n hallituksen jäseniä, Nybäck on myös 
Ampumaurheiluliiton hallituksen jäsen.

Paavolainen painottaa, että selkeitä muu-
toksia on tehtävä nyt, sillä nyt siihen on hä-
nen mukaansa ”tuhannen taalan paikka”. 
Hän luottaa siihen, että lopullisia päätöksiä 
uskalletaan lopulta myös tehdä, sillä muuten 
tämä kaikki olisi ajanhukkaa. Paavolainen ei 
osaa edes kuvitella sellaista tilannetta, että 
toimenpide-ehdotukset tehdään kaksi vuotta 
kestäneen selvitystyön tuloksena ja lopulta 
päätöksentekijät lipeävätkin kaikesta.

- Siihen en usko. Ryhmällä on iso valta ja 
vastuu viedä eteenpäin hyvät ja perustellut 
ehdotukset, jotta niiden perusteella on help-
po tehdä päätöksiä. Vastuu on meillä. u

Leena Paavolainen toimi Suomen  
joukkueen johtajana MM-kilpailuissa.

”Kun Paavolainen miettii koko suomalaista urheilujärjestelmää, 
hänen mielestään sitä häiritsee ja leimaa lyhytjännitteisyys.”

<<

Olympiapaikan Suomelle ampunut Mira 
Suhonen (vas.) sai kilpailun päätyttyä 
onnittelut Leena Paavolaiselta.

paavolaisen seuraajaa  
ei ole vielä valittu
ampumaurheiluliiton hallitus keskusteli 
17. elokuuta pitämässään kokouksessa  
leena paavolaisen seuraajasta, mutta ei  
vielä valinnut tehtävään ketään.

- pidämme tärkeänä sitä, että tehtävään löytyy  
hyvä ja pätevä työntekijä. haastattelut ovat 
seuraavaksi vuorossa, ja ajatuksena on, että uusi 
valmennuksen johtaja olisi meillä töissä loka-
marraskuussa, sanoi toiminnanjohtaja risto aarrekivi.

hakemuksia tuli määräaikaan eli 9. elokuuta 
mennessä kahdeksan.

<<
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ISSF World Shooting Championship, Munich 2010

n  KiVääri
NaisteN 10m ilmakivääri 40 ls + 10 ls fiNaali:
1) siling yi kiina 505,6 (400+105,6), 2) liuxi Wu kiina 501,4 
(398+103,4), 3) elania Nardelli italia 501,0 (398+103,0), 4) mah-
lagha jambozorg iran 500,2 (397+103,2), 5) jessica mager sak-
sa 498,8 (397+101,8) uusinta 9,9, 6) Beate Gauss saksa 498,8 
(397+101,8)/9,7, 7) petya lukanova Bulgaria 498,4 (398+100,4), 8) 
meghann morrill yhdysvallat 498,1 (398+100,1), ... 44) hanna etula 
suomi 393/30 sisäkymppiä, ... 57) marjo yli-kiikka suomi 393/24
NaisteN 10m ilmakivääri 40 ls, joukkuekilpailu:
1) saksa 1190, 2) kiina 1189, 3) yhdysvallat 1188
miesteN 10m ilmakivääri 60 ls + 10 ls fiNaali:
1) Niccolo campriani italia 702,5 (599+103,5), 2) peter sidi un-
kari 700,4 (599+101,4), 3) Gagan Narang intia 699,0 (597+102,0), 
4) Qinan Zhu kiina 698,9 (597+101,9) uusinta 10,4, 5) marco De 
Nicolo italia 698,9 (596+102,9)/10,0, 6) Denis sokolov venäjä 
698,9 (597+101,9)/9,3, 7) matthew emmons yhdysvallat 698,5 
(597+101,5), 8) Nemanja mirosavljev serbia 696,6 (596+100,6), 
… 9) henri häkkinen suomi 596
miesteN 10m ilmakivääri 60 ls, joukkuekilpailu:
1) kiina 1787/153, 2) venäjä 1787/148, 3) italia 1782
tyttöjeN 10m ilmakivääri 40 ls: 1) manchulika manakit 
thaimaa 397/34, 2) eunjeong Bae etelä-korea 397/31, 3) lijie 
Dong kiina 396/33, 4) jana hyblerova slovakia 396/33, 5) stine 
Nielsen tanska 396/29, 6) Nur farah afiqah md taufekh malesia 
396/28, 7) tanja perec kroatia 396/26, 8) katsiaryna Bubnovich 
valko-venäjä 396/26
tyttöjeN 10m ilmakivääri 40 ls, joukkuekilpailu:
1) etelä-korea 1185, 2) itävalta 1182, 3) thaimaa 1181
poikieN 10m ilmakivääri 60 ls: 1) sergiy kasper ukraina 
595/52 sisäkymppiä, 2) serhiy kulish ukraina 594/45, 3) alexan-
der Dryagin venäjä 593/49, 4) juho kurki suomi 593/48, 5) Dajin 
kim etelä-korea 593/43, 6) mickael D halluin ranska 592/44, 
7) De ming Zhu kiina 592/43, 8) lukas kammerlander itävalta 
591/46, … 59) jaakko Björkbacka suomi 581/37, … 78) anton 
aprelev suomi 574/27
poikieN 10m ilmakivääri 60 ls, joukkuekilpailu:
1) kiina 1774 siv. me, 2) ukraina 1772, 3) venäjä 1771, …13) suomi 
1748 (juho kurki 593, jaakko Björkbacka 581, anton aprelev 574)
NaisteN 50m pieNoiskivääri 3x20 ls + 10 ls fiNaali:
1) Barbara lechner saksa 687,7 (589+98,7), 2) sonja pfeilschif-
ter saksa 685,4 (585+100,4), 3) annik marguet sveitsi 681,2 
(582+99,2), 4) Natallia kalnysh ukraina 680,5 (581+99+5), 5) ja-
mie Beyerle 679,9 (582+97,9), 6) ivana maksimovic serbia 679,4 
(585+94,4), 7) lioubov Galkina venäjä 679,1 (584+95,1), 8) eva 
friedel saksa 678,7 (582+96,7), ... 15) marjo yli-kiikka suomi 
580, ... 55) hanna etula suomi 570
NaisteN 50m pieNoiskivääri 3x20 ls, joukkuekilpailu:
1) yhdysvallat 1758 me, 2) saksa 1757, 3) serbia 1754
miesteN 50m pieNoiskivääri 3x40 ls + 10 ls fiNaali:
1) peter sidi unkari 1275,6 (1178+97,6), 2) jinseop han etelä-
korea 1274,2 (1176+98,2), 3) Nemanja mirosavljev serbia 
1273,3 (1174+99,3), 4) konstantin prikhodtchenko venäjä 1272,2 
(1173+99,2), 5) Niccolo campriani italia 1271,8 (1173+98,8), 
6) jonghyun kim etelä-korea 1271,7 (1174+97,7), 7) marco De 
Nicolo italia 1270,2 (1173+97,2), 8) cyril Graff ranska 1268,0 
(1172+96,0), ... 41) henri häkkinen suomi 1165
miesteN 50m pieNoiskivääri 3x40 ls, joukkuekilpailu:
1) venäjä 3504, 2) Norja 3501, 3) ukraina 3500
tyttöjeN  50m pieNoiskivääri 3x20 ls: 1) stine Nielsen tans-
ka 587, 2) sarah scherer yhdysvallat 585, 3) elin karlsson  ruotsi  
582, 4) ting jiang kiina 580, 5) amanda furrer yhdysvallat 579, 6) 
fang chen kiina 578/26, 7) polina khorosheva venäjä 578/23, 8) 
Nikola mazurova tsekki 578/23
tyttöjeN  50m pieNoiskivääri 3x20 ls, joukkuekilpailu:
1) yhdysvallat 1747 me, 2) saksa 1733, 3) kiina 1728
poikieN  50m pieNoiskivääri 3x40 ls: 1) kim andre lund Nor-
ja 1166, 2) illia charheika valko-venäjä 1165/59 sisäkymppiä, 3) 
serhiy kulish ukraina 1165/51, 4) leor ovadia madlal israel 1161, 
5) rakesh manpat intia 1160/53, 6) claude-alain Delley sveitsi 
1160/48, 7) kristoffer skjelland Norja 1160/47, 8) stefan rumpler 
itävalta 1160/41, ... 12) juho kurki suomi 1158, ... 51) jaakko Björk-
backa suomi 1134, … 66) anton aprelev suomi 1121
poikieN  50m pieNoiskivääri 3x20 ls, joukkuekilpailu:
1) kiina 3478 me, 2) sveitsi 3469, 3) itävalta 3458, … 9) suomi 3434 
(juho kurki 1159, anton aprelev 1141, jaakko Björkbacka 1134)

NaisteN 50m pieNoiskivääri 60 ls makuu: 1) tejaswini sa-
want intia 597/41 sisäkymppiä siv. me, 2) joanna ewa Nowakows-
ka puola 597/39 siv. me, 3) olga Dovgun kazakstan 596/45, 4) 
sonja pfeilschifter saksa 596/42, 5) chengyi Wang kiina 596/40, 
6) charlotte jakobsen tanska 596/37, 7) irene Beyeler sveitsi 
595/47, 8) feng Zheng kiina 595/39, ... 13) marjo yli-kiikka 
suomi 594/41, ... 30) hanna etula suomi 592/36, ... 34) pauliina 
frilander suomi 592/28
NaisteN 50m pieNoiskivääri 60 ls makuu, joukkuekilpailu:
1) sveitsi 1780/111 sisäkymppiä, 2) saksa 1780/110, 3) etelä-
korea 1779, ... 6) suomi 1771 (hanna etula 591, marjo yli-kiikka 
591, pauliina frilander 589)
miesteN 50m pieNoiskivääri 60 ls makuu + 10 ls fiNaali:
1) sergei martynov valko-venäjä 703,9 (599+104,9), 2) valeri-
an sauveplane ranska 703,8 (599+104,8), 3) matthew emmons 
yhdysvallat 702,2 (598+104,2), 4) peter sidi unkari 701,6 
(598+103,6), 5) vebjoern Berg Norja 701,4 (598+103,4), 6) ha-
riom singh intia 700,9 (598+102,9), 7) eric uptagrafft yhdysvallat 
700,3 (598+102,3), 8) Gang liu kiina 700,0 (598+102,0) ... 23) 
henri häkkinen suomi 596
miesteN 50m pieNoiskivääri 60 ls makuu, joukkuekilpailu:
1) yhdysvallat 1791/117 sisäkymppiä, 2) etelä-korea 1791/112,  
3) venäjä 1790
tyttöjeN 50m pieNoiskivääri 60 ls makuu: 1) sharon Bara-
zani yhdysvallat 596, 2) sarah Beard yhdysvallat 595, 3) jennifer 
rosemary amos mcintosh iso-Britannia 594/44 sisäkymppiä, 4) 
fang chen kiina 594/44, 5) yuliya khlyzova kazakstan 594/34, 6) 
rekha chalicehemala intia 594/28, 7) kristina paliokaite liettua 
593/36, 8) Nikola mazurova tsekki 593/36
tyttöjeN 50m pieNoiskivääri 60 ls makuu, joukkuekilpailu:
1) tsekki 1780, 2) itävalta 1772/99 sisäkymppiä, 3) ukraina 
1772/93
poikieN 50m pieNoiskivääri 60 ls makuu: 1) jianing Wu 
kiina 595/40 sisäkymppiä, 2) leor ovadia madlal israel 595/38, 
3) sebastian Drawert saksa 595/33, 4) Daniel czerwinski puola 
594/43, 5) claude-alain Delley sveitsi 594/38, 6) roberto may 
sveitsi 594/37, 7) ratmir mindiyarov kazakstan 594/33, 8) juho 
kurki suomi 593/41, ... 23) anton aprelev suomi 591/41, ... 38) 
jaakko Björkbacka suomi 589/36
poikieN 50m pieNoiskivääri 60 ls makuu, joukkuekilpailu:
1) puola 1777, 2) saksa 1776, 3) yhdysvallat 1774, … 10) suomi 1766 
(juho kurki 591, jaakko Björkbacka 588, anton aprelev 587)
NaisteN 300m kivääri 60 ls makuu: 1) Bettina Bucher sveitsi 
599 siv. me, 2) charlotte jakobsen tanska 597/37 sisäkymppiä, 
3) catherine houlmont ranska 597/29, 4) Gyda ellefsplass ols-
sen Norja 597/27, 5) olivia Goberville ranska 596/32, 6) rhonda 
Bright yhdysvallat 596/30, 7) marie enqvist ruotsi 595/34, 8) eva 
friedel saksa 595/31, ... 17) hanna etula suomi 591/32
NaisteN 300m kivääri 60 ls makuu, joukkuekilpailu:
1) ranska 1787 me, 2) saksa 1784, 3) puola 1774
miesteN 300m kivääri 60 ls makuu: 1) stefan raser itäval-
ta 599, 2) vebjoern Berg Norja 598/44 sisäkymppiä, 3) marcel 
Zobrist sveitsi 598/39, 4) harald stenvaag 598/35, 5) Guy starik 
israel 598/31, 6) simon Beyeler sveitsi 598/31, 7) michael mc-
phail yhdysvallat 597/36, 8) christian planer itävalta 597/34, ... 
13) antti puhakka suomi 596/40, ... 15) kari pennanen suomi 
596/37, 16) henri häkkinen suomi 596/34
miesteN 300m kivääri 60 ls makuu, joukkuekilpailu:
1) iso-Britannia 1792, 2) itävalta 1791, 3) ranska 1790, … 6) 
suomi 1784 (antti puhakka 598, henri häkkinen 593. kari pen-
nanen 593)
NaisteN 300m kivääri 3x20 ls: 1) Gyda ellefsplass olssen 
Norja 583/18 sisäkymppiä, 2) charlotte jakobsen tanska 583/17, 
3) eva friedel saksa 578/24, 4) sonja pfeilschifter saksa 578/22, 
5) sylwia Bogacka puola 578/20, 6) reya kempley yhdysvallat 
576/20, 7) karolina kowalczyk puola 576/16, 8) Bettina Bucher 
sveitsi 575, ... 13) hanna etula suomi 573/21
NaisteN 300m kivääri 3x20 ls, joukkuekilpailu:
1) puola 1727 me, 2) yhdysvallat 1723, 3) saksa 1716
miesteN 300m kivääri 3x40 ls: 1) marcel Buerge sveitsi 1182, 
2) vebjoern Berg Norja 1179/58 sisäkymppiä, 3) josselin henry 
ranska 1179/51, 4) valerian sauveplane ranska 1177/50, 5) pe-
ter sidi unkari 1177/48, 6) joseph hein yhdysvallat 1177/41, 7) 
rene kristiansen tanska 1173, 8) per sandberg ruotsi 1171, 9) 
henri häkkinen suomi 1170, ... 19) antti puhakka suomi 1163, ... 
25) kari pennanen suomi 1157/45
miesteN 300m kivääri 3x40 ls, joukkuekilpailu: 1) sveitsi 
3516, 2) ranska 3513, 3) Norja 3503, ... 5) suomi 3490 (henri 
häkkinen 1170, antti puhakka 1163, kari pennanen 1157)
miesteN 300m vakiokivääri 3x20 ls: 1) josselin henry rans-
ka 587, 2) robert markoja slovenia 585, 3) vebjoern Berg Norja 
584/24 sisäkymppiä, 4) per sandberg ruotsi 584/23, 5) thomas 
jerabek tsekki 584/21, 6) ole kristian Bryhn Norja 584/16, 7) 
Beat mueller sveitsi 583/27, 8) rene kristiansen tanska 583/21, 
... 12) kari pennanen suomi 581/20, ... 18) henri häkkinen suomi 
576/14, ... 29) antti puhakka suomi 563/18
miesteN 300m vakiokivääri 3x20 ls, joukkuekilpailu:
1) sveitsi 1745, 2) Norja 1744, 3) slovenia 1740, ... 6) suomi  1720 
(kari pennanen 581, henri häkkinen 576, antti puhakka 563)

n  pistOOli
NaisteN 10m ilmapistooli 40 ls + 10 ls fiNaali:
1) Zorana arunovic serbia 486,8 (385+101,8), 2) lalita yauhleus-
kaya itävalta 485,0 (385+100,0)/uusintalaukaus 9,1, 3) viktoria 
chaika valko-venäjä 485,0 (384+101,0)/8,2, 4) lenka marus-
kova tsekki 483,9 (383+100,9), 5) mira suhonen suomi 482,3 
(386+96,3), 6) yuling su kiina 481,0 (383+98,0), 7) Wenjun Guo 
kiina 480,8 (383+97,8), 8) sandra uptagrafft yhdysvallat 477,3 
(384+93,3), ... 72) karoliina helle suomi 375
NaisteN 10m ilmapistooli 40 ls, joukkuekilpailu:
1) australia 1145, 2) etelä-korea 1143, 3) kiina 1142
miesteN 10m ilmapistooli 60 ls + 10 ls fiNaali:
1) tomoyuki matsuda japani 689,4 (586+103,4), 2) andrija Zla-
tic serbia 689,2 (590+99,2), 3) jong oh jin etelä-korea 689,1 
(587+102,1), 4) sergey chervyakovskiy venäjä 685,5 (587+98,5), 
5) yusuf Dikec turkki 681,4 (583+98,4), 6) joao costa portugali 
681,4 (582+99,4), 7) ivan Bidnyak ukraina 681,3 (584+97,3), 8) 
Damir mikec serbia 678,7 (584+94,7), ... 84) teemu tiainen suo-
mi 568/18 sisäkymppiä, 85) kai jahnsson suomi 568/17, ... 106) 
jesse peltomäki suomi 563/13
miesteN 10m ilmapistooli 60 ls, joukkuekilpailu:
1) venäjä 1749, 2) serbia 1747, 3) etelä-korea 1742, ... 26) suomi 
1699 (teemu tiainen 568, kai jahnsson 568, jesse peltomäki 563)
tyttöjeN 10m ilmapistooli 40 ls: 1) khongorzul tsagaan-
dalai mongolia 382, 2) alisson Gallien ranska 381, 3) yeji kim 
etelä-korea 380, 4) jang mi kim etelä-korea 379, 5) runyi yan 
kiina 378/9 sisäkymppiä, 6) xiaoxue cai kiina 378/6, 7) ji hye 
kim etelä-korea 377/10, 8) anna korakaki saksa 377/9, ... 16) 
anette källi suomi 372/8
tyttöjeN 10m ilmapistooli 40 ls, joukkuekilpailu:
1) etelä-korea 1136, 2) kiina 1130, 3) puola 1117
poikieN 10m ilmapistooli 60 ls: 1) Bin Zhang kiina 582, 2) 
lukas Grunder sveitsi 581, 3) andrii sokol ukraina 580, 4) stefan 
rares ion romania 579, 5) tomasz palamarz puola 578, 6) xin 
Zhang kiina 576/19, 7) Nikolai kilin venäjä 576/15, 8) yuriy pop-
ruzhnyy ukraina 575
poikieN 10m ilmapistooli 60 ls, joukkuekilpailu:
1) kiina 1727, 2) ukraina 1725, 3) valko-venäjä 1721
NaisteN 25m urheilupistooli 60 ls + 20 ls fiNaali:
1) kira klimova venäjä 788,8 (584+204,8)/ uusinta 49,0, 2) 
Zorana arunovic serbia 788,8 (588+200,8)/48,9, 3) lenka ma-
ruskova tsekki 788,6 (584+204,6), 4) yukari mori japani 787,0 
(584+203,0), 5) sonia franquet espanja 786,8 (588+198,8), 
6) yuliya alipava venäjä 784,4 (586+198,4), 7) yuling su kiina 
783,1 (583+200,1)/49,5, 8) yong suk jo pohjois-korea 783,1 
(584+199,1)/47,8
miesteN 25m olympiapistooli 60 ls + 20 ls fiNaali:
1) alexei klimov venäjä 787,1 (585+202,1), 2) jian Zhang kiina 
785,6 (587+198,6), 3) yuehong li kiina 782,1 (584+198,1), 4) 
leonid ekimov venäjä 780,8 (581+199,8), 5) christian reitz sak-
sa 780,6 (582+198,6), 6) martin strnad tsekki 780,3 (580+200,3), 
... 43) marko talvitie 565
miesteN 25m olympiapistooli 60 ls, joukkuekilpailu:
1) kiina 1749 me, 2) venäjä 1732, 3) yhdysvallat 1731
poikieN 25m olympiapistooli 60 ls: 1) Zhiguo Zhou kiina 
577, 2) xuan feng long kiina 574, 3) alexander alifirenko venäjä 
570/uusinta 46, 4) yong hoo choi etelä-korea 570/36, 5) Gregor 
luetkevedder saksa 570/35, 6) angel chonin Bulgaria 566
poikieN 25m olympiapistooli 60 ls, joukkuekilpailu:
1) kiina 1715, 2) saksa 1698, 3) venäjä 1687
NaisteN 25m urheilupistooli 60 ls, joukkuekilpailu:
1) venäjä 1745, 2) serbia 1741, 3) tsekki 1739
tyttöjeN 25m urheilupistooli 60 ls:
1) olga Nikulina venäjä 578, 2) sara Babicz unkari 577, 3) eka-
terina levina 575, 4) ji hye kim etelä-korea 574, 5) xiaoxue cai 
kiina 572/18, 6) carina Windhorst saksa 572/15, 7) seon a kim 
etelä-korea 571, 8) rahi sarnobat 570

tyttöjeN 25m urheilupistooli 60 ls, joukkuekilpailu:
1) venäjä 1715, 2) etelä-korea 1712, 3) kiina 1699
poikieN 25m urheilupistooli 60 ls: 1) florian fouquet rans-
ka 581, 2) Zhiguo Zhou kiina 580, 3) alexander alifirenko venäjä 
578, 4) yong hoo choi etelä-korea 575, 5) xuan feng long kiina 
574/14, 6) artsiom lukyanavets valko-venäjä 574/13, 7) tomasz 
palamarz puola 573, 8) andreas heise saksa 570
poikieN 25m urheilupistooli 60 ls, joukkuekilpailu:
1) kiina 1716, 2) saksa 1702, 3) sveitsi 1701
miesteN 25m isopistooli 60 ls: 1) leonid ekimov venäjä 
589, 2) julio almeida Brasilia 586, 3) paal hembre Norja 585, 
4) emerson Duarte Brasilia 584/21 sisäkymppiä, 5) myong yon 
ryu pohjois-korea 584/21, 6) xuan vinh hoang vietnam 584/19, 
7) oleksandr petriv ukraina 583, 8) keith sanderson yhdysvallat 
582, ... 44) marko räsänen suomi 572, ... 68) petri ylinen suomi 
567, ... 91) ari meinander 553

miesteN 25m isopistooli 60 ls, joukkuekilpailu:
1) Brasilia 1748, 2) ranska 1739, 3) etelä-korea 1735, ... 21) suomi 
1692 (marko räsänen 572, petri ylinen 567, ari meinander 553)

50. kaikkien issf:n lajien
mm-Kilpailut 2010
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miesteN 25m vakiopistooli 60 ls: 1) seong hwan hong 
etelä-korea 577, 2) yongde jin kiina 574/uusinta 46, 3) julio al-
meida Brasilia 574/41, 4) vladimir issachenko kazakstan 573/17 
sisäkymppiä, 5) joao costa portugali 573/11, 6) leonid ekimov 
venäjä 572, 7) pierre michel saksa 570/17, 8) paal hembre Norja 
570/17, ... 54) ari meinander suomi 553, ... 59) petri ylinen suo-
mi 550, ... 77) marko räsänen 537
miesteN 25m vakiopistooli 60 ls, joukkuekilpailu:
1) kiina 1704, 2) saksa 1703, 3) etelä-korea 1696, ... 18) suomi 
1640 (ari meinander 553, petri ylinen 550, marko räsänen 537)
poikieN 25m vakiopistooli 60 ls: 1) Zhiguo Zhou kiina 567, 2) 
aaron sauter saksa 560/uusinta 48, 3) xuan feng long kiina 560/44, 
4) yong hoo choi etelä- korea 559/12 sisäkymppiä, 5) alexander ali-
firenko venäjä 559/6, 6) peeter olesk viro 558, 7) clement Bessaguet 
ranska 558/11, 8) lukas Grunder sveitsi 557
poikieN 25m vakiopistooli 60 ls, joukkuekilpailu:
1) kiina 1673, 2) saksa 1667, 3) ranska 1666
miesteN 50m vapaapistooli 60 ls + 10 ls fiNaali:
1) tomoyuki matsuda japani 669,7 (572+97,7), 2) Daemyung lee 
etelä-korea 665,2 (567+98,2), 3) vyacheslav podlesnyy kazaks-
tan 662,1 (568+94,1), 4) andrija Zlatic serbia 659,6 (567+92,6), 
5) vladimir Gontcharov venäjä 658,6 (564+94,6), 6) Daryl sza-
renski yhdysvallat 655,0 (562+93,0), 7) tian Zhang kiina 652,6 
(561+91,6), 8) oleg omelchuk ukraina 652,3 (563+89,3), ... 63) 
jesse peltomäki suomi 541, ... 70) kai jahnsson suomi 525
miesteN 50m vapaapistooli 60 ls, joukkuekilpailu:
1) etelä-korea 1686, 2) kiina 1681, 3) espanja 1680
poikieN 50m vapaapistooli 60 ls: 1) tomasz palamarz puola 
558/13 sisäkymppiä, 2) Dino Briganti italia 558/7, 3) andreas hei-
se saksa 552, 4) Bin Zhang kiina 548, 5) Daehan choi etelä-korea 
547, 6) yakov Donguzov kazakstan 544/10, 7) Nikolai kilin venäjä 
544/6, 8) andrii sokol ukraina 543
poikieN 50m vapaapistooli 60 ls, joukkuekilpailu:
1) saksa 1626, 2) venäjä 1625, 3) kiina 1622

n  liiKKuVa maali
NaisteN 10m liikkuva maali 40 ls:
lopputulokset mitaliottelun jälkeen
1) xue yan li kiina, 2) li li Zhao kiina, 3) irina izmalkova venäjä, 
4) Natalya Gurova kazakstan
kultaottelu: li 6 - Zhao 2
proNssiottelu: izmalkova 6 - Gurova 1
välierät: li 6 - Gurova 3, Zhao 6 - izmalkova 5
peruskilpailuN tulokset: 1) xue yan li kiina 388, 2) li li 
Zhao kiina 377, 3) irina izmalkova venäjä 376, 4) Natalya Gurova 
kazakstan 375, 5) Galina avramenko ukraina 372, 6) Zeng yang 
kiina 371, ... 17) marika salminen suomi 355
NaisteN 10m liikkuva maali 40 ls, joukkuekilpailu:
1) kiina 1136, 2) venäjä 1110, 3) ukraina 1101
miesteN 10m liikkuva maali 60 ls:
lopputulokset mitaliottelun jälkeen
1) Dmitry romanov venäjä, 2) yujia Zhai kiina, 3) krister holm-
berg suomi, 4) myong Won pak pohjois-korea 
kultaottelu: romano 6 - Zhai 4
proNssiottelu: holmberg 6 - pak 2
välierät: Zhai 6 - holmberg 5, romanov 6 - pak 3
peruskilpailuN tulokset: 1) krister holmberg suomi 577/12 
sisäkymppiä, 2) Dmitry romanov venäjä 577/11, 3) myong Won 
pak pohjois-korea 576/21, 4) yujia Zhai kiina 576/9, 5) maxim 
stepanov venäjä 575, 6) michael jakosits saksa 574, ... 16) vesa 
saviahde suomi 570/15, ... 26) staffan holmström suomi 557/14
miesteN 10m liikkuva maali 60 ls, joukkuekilpailu:
1) venäjä 1725, 2) kiina 1707, 3) ukraina 1706, 4) suomi 1704 (krister 
holmberg 577, vesa saviahde 570, staffan holmström 557)
tyttöjeN 10m liikkuva maali 40 ls: 1) valentyna Goncharo-
va ukraina 370, 2) hyang som ri pohjois-korea 362, 3) liudmyla 
vasylyuk ukraina 360, 4) polina Barvinova ukraina 349, 5) anna 
rodnova kazakstan 348, 6) claudia kloetzl saksa 346
tyttöjeN 10m liikkuva maali 40 ls, joukkuekilpailu:
1) ukraina 1079, 2) saksa 1029, 3) venäjä 1010
poikieN 10m liikkuva maali 60 ls: 1) yuri Dovgal venäjä 
567, 2) alexander Naumenko venäjä 566, josef Nikl tsekki 563, 
4) tomi-pekka heikkilä suomi 558/7, 5) vladlen onopko ukraina 
558/4, 6) igor matskevych ukraina 557, ... 9) sami heikkilä suomi 
554, ... 12) jani suoranta suomi 537
poikieN 10m liikkuva maali 60 ls, joukkuekilpailu:
1) venäjä 1673, 2) ukraina 1658, 3) suomi 1649 (tomi-pekka 
heikkilä 558, sami heikkilä 554, jani suoranta 537)
NaisteN 10m liikkuva maali 40 ls, sekajuoksut: 1) xue yan 
li kiina 390 siv. me, 2) Zeng yang kiina 386, 3) li su kiina 382, 
4) marina Gulak venäjä 374, 5) Galina avramenko ukraina 372, 6) 
julia eydenzon venäjä 371, 7) silke abramovic saksa 369, 8) irina 
izmalkova venäjä 368, ... 13) marika salminen suomi
NaisteN 10m liikkuva maali 40 ls, sekajuoksut, joukkue-
kilpailu: 1) kiina 1158 me, 2) venäjä 1113, 3) ukraina 1102
miesteN 10m liikkuva maali 40 ls, sekajuoksut: 1) yong 
chol jo pohjois-korea 385, 2) Guobin Zeng kiina 384, 3) you jin 

jeong etelä-korea 383, 4) yujia Zhai kiina 382/10 sisäkymppiä, 5) 
peter pelach slovakia 382/8, 6) miroslav janus tsekki  382/5, 7) 
Dmitry romanov venäjä 380/12, 8) michael jakosits saksa 380/5, 
... 13) vesa saviahde suomi 378, ... 26) krister holmberg suomi 
370, ... 37) staffan holmström suomi 355
miesteN 10m liikkuva maali 40 ls, sekajuoksut, joukkue-
kilpailu: 1) kiina 1143, 2) venäjä 1136, 3) slovakia 1133, ... 8) 
suomi 1103 (krister holmberg 378, vesa saviahde 370, staffan 
holmström 355)
tyttöjeN 10m liikkuva maali 40 ls, sekajuoksut:
1) valentyna Goncharova ukraina 371, 2) hyang som ri pohjois-
korea 368, 3) liudmyla vasylyuk ukraina 367, 4) ekaterina Da-
nilina venäjä 363,  5) claudia kloetzl saksa 353, 6) polina Barvi-
nova ukraina 351, 7) Natalie Dols saksa 346, 8) tanja karacsony 
itävalta 337
tyttöjeN 10m liikkuva maali 40 ls, sekajuoksut, joukkue-
kilpailu: 1) ukraina 1089, 2) saksa 1035, 3) venäjä 1030
poikieN 10m liikkuva maali 40 ls, sekajuoksut:
1) alexander Naumenko venäjä 377, 2) yuri Dovgal venäjä 374, 
3) igor matskevych ukraina 373, 4) sami heikkilä suomi 370, 5) 
vladlen onopko ukraina 366, 6) alexander exl itävalta 365, 7) josef 
Nikl tsekki 364, 8) khalid al kuwari Qatar 363/7, 9) tomi-pekka 
heikkilä suomi 363/5, ... 18) jani suoranta suomi 350
poikieN 10m liikkuva maali 40 ls, sekajuoksut, joukkue-
kilpailu: 1) venäjä 1113, 2) ukraina 1086, 3) suomi 1083 (sami 
heikkilä 370, tomi-pekka heikkilä 363, jani suoranta 350)
miesteN 50m liikkuva maali 60 ls: 1) emil martinsson ruotsi 
590, 2) maxim stepanov venäjä 589/uusinta 19, 3) alexander Zi-
nenko ukraina 589/18/20, 4) mikhail azarenko venäjä 589/18/19, 
5) alexander Blinov venäjä 587, 6) yong chol jo pohjois-korea 
586, 7) Niklas Bergström ruotsi 586, 8) miroslav janus tsekki 
585, ... 11) krister holmberg suomi 584, ... 15) vesa saviahde 
suomi 580, ... 25) staffan holmström suomi 566
miesteN 50m liikkuva maali 60 ls, joukkuekilpailu:
1) venäjä 1765, 2) ruotsi 1743, 3) slovakia 1742, ... 5) suomi 
1730 (krister holmberg 584, vesa saviahde 580, staffan holm-
ström 566)
poikieN 50m liikkuva maali 60 ls: 1) yuri Dovgal venäjä 586, 
2) sami heikkilä suomi 584, 3) alexander Naumenko venäjä 577, 
4) igor matskevych ukraina 575, 5) Balazs David unkari 574, 6) 
josef Nikl tsekki 574, 7) tomi-pekka heikkilä suomi 573, 8) vla-
dien onopko ukraina 570, ... 10) jarmo toiva suomi 566
poikieN 50m liikkuva maali 60 ls, joukkuekilpailu:
1) venäjä 1723, 2) suomi 1723 (sami heikkilä 584, tomi-pekka 
heikkilä 573, jarmo toiva 566), 3) ukraina 1705
miesteN 50m liikkuva maali 40 ls, sekajuoksut:
1) maxim stepanov venäjä 394, 2) miroslav jurco slovakia 393, 
3) emil martinsson ruotsi 391, 4) miroslav janus tsekki 390, 5) 
myong Won pak pohjois-korea 390, 6) peter pelach slovakia 
389, 7) mikhail azarenko venäjä 388, 8) krister holmber suomi 
388, ... 18) vesa saviahde suomi 380, ... 24) staffan holmström 
suomi 375
miesteN 50m liikkuva maali 40 ls, sekajuoksut, joukkue-
kilpailu: 1) venäjä 1169, 2) slovakia 1159, 3) ruotsi 1155, 4) 
suomi 1143 (krister holmberg 388, vesa saviahde 380, staffan 
holmström 375)
poikieN 50m liikkuva maali 40 ls, sekajuoksut:
1) tomi-pekka heikkilä suomi 387, 2) yuri Dovgal venäjä 386, 
3) josef Nikl tsekki 384/uusinta 20, 4) vladlen onopko ukraina 
384/16, 5) sami heikkilä suomi 382, 6) Dmytro chausov ukraina 
378, 7) kristof homola unkari 376, 8) sebastian Zeh saksa 376, 
9) jarmo toiva suomi 374
poikieN 50m liikkuva maali 40 ls, sekajuoksut, joukkue-
kilpailu: 1) suomi 1143 (tomi-pekka heikkilä 387, sami heikkilä 
382, jarmo toiva 374), 2) ukraina 1133, 3) venäjä 1120

n  hauliKKO
NaisteN trap 75 kiekkoa + 25 kiekoN fiNaali: 1) Zuzana 
stefecekova slovakia 91 (72+19), 2) yingzi liu kiina 89 (72+17), 
3) jessica rossi italia 87 (71+16)/uusinta 3, 4) Deborah Gelisio 
italia 87 (71+16)/2, 5) yong hui pak pohjois-korea 86 (71+15), 
6) yukie Nakayama japani 85 (71+14), … 25) satu mäkelä-
Nummela suomi 67
NaisteN trap 75 kiekkoa, joukkuekilpailu:
1) italia 211 siv. me, 2) kiina 209, 3) san marino 207
miesteN trap 125 kiekkoa + 25 kiekoN fiNaali: 1) alberto 
fernandez espanja 143 (121+22), 2) alexey alipov venäjä 142 
(122+20), 3) jiri liptak tsekki 142 (123+19), 4) Giovanni pellielo 
italia 141 (123+18), 5) yajun li kiina 140 (122+18), 6) jacob tur-
ner yhdysvallat 139 (121+18), ... 32) ari jokinen suomi 119, ... 
134) veli-matti matikainen suomi 105
miesteN trap 125 kiekkoa, joukkuekilpailu:
1) italia 361, 2) kiina 359, 3) san marino 359
tyttöjeN trap 75 kiekkoa: 1) miranda Wilder yhdysvallat 69/
uusinta 10, 2) catherine skinner australia 69/9, 3) rachael lynn 
heiden yhdysvallat 68/1, 4) jingyu Zhu kiina 68/0, 5) martina 
Bartolomei italia 67/2, 6) Dandan Zhang kiina 67/1

tyttöjeN trap 75 kiekkoa, joukkuekilpailu:
1) kiina 202 siv. me, 2) australia 194, 3) yhdysvallat 194
poikieN trap 125 kiekkoa: 1) Danny Baiesi italia 123, 2) julius 
vass slovakia 121, 3) Giulio fioravanti italia 120, 4) matthew Gos-
sett yhdysvallat 118/uusinta 16, 5) valerio Grazini italia 118/15, 6) 
martin Dvorak tsekki 118/9
poikieN trap 125 kiekkoa, joukkuekilpailu:
1) italia 361 me, 2) yhdysvallat 341, 3) tsekki 338
NaisteN kaksoistrap 120 kiekkoa: 1) rui li kiina 115 siv. 
me, 2) yafel Zhang kiina 109, 3) Qingnian li kiina 107/uusinta 2, 
4) Geeeun kang etelä-korea 107/1, 5) mi jin kim etelä-korea 105, 
6) janejira srisongkram thaimaa 104
miesteN kaksoistrap 150 kiekkoa + 50 kiekoN fiNaali: 
1) joshua richmond yhdysvallat 196 (146+50), 2) vasily mo-
sin venäjä 193 (147+46)/uusinta 30, 3) Binyuan hu kiina 193 
(144+49)/29, 4) jeffrey holguin yhdysvallat 192 (144+48), 5) 
richard Bognar unkari 190 (145+45), 6) Wei tin shih taipei 188 
(145+43), ... 21) simo köylinen 140
miesteN kaksoistrap 150 kiekkoa, joukkuekilpailu:
1) yhdysvallat 433 me, 2) venäjä 427, 3) iso-Britannia 425
poikieN kaksoistrap 150 kiekkoa: 1) asher Noria intia 146 
siv me, 2) alessandro chianese italia 141, 3) filip praj slovakia 
140, 4) jacopo trevisan italia 139, 5) artem Nekrasov venäjä 138/
uusinta 3, 6) ian rupert yhdysvallat 138/2
poikieN kaksoistrap 150 kiekkoa, joukkuekilpailu:
1) venäjä 410, 2) italia 407, 3) yhdysvallat 392
NaisteN skeet 75 kiekkoa + 25 kiekoN fiNaali:
1) kimberly rhode yhdysvallat 97 (72+25), 2) Ning Wei kiina 
96 (71+25), 3) Danka Bartekova slovakia 95 (72+23), 4) sutiya 
jiewchaloemmit thaimaa 93 (71+22), 5) haley Dunn yhdysvallat 
91 (71+20), 6) elena allen iso-Britannia 89 (70+19), 7) marjut 
heinonen suomi 69
NaisteN skeet 75 kiekkoa, joukkuekilpailu:
1) yhdysvallat 205, 2) kiina 204, 3) slovakia 201
miesteN skeet 125 kiekkoa + 25 kiekoN fiNaali:
1) valerly shomin venäjä 149 (124+25)/uusinta 22, 2) ennio 
falco italia 149 (124+25)/21, 3) Georgios achilleos kypros 148 
(123+25)/10, 4) antonakis andreou kypros 148 (123+25)/9, 5) 
vincent hancock yhdysvallat 147 (123+24)/8, 6) anders Golding 
tanska 147 (123+24)/7, ... 22) marko kemppainen suomi 120, ... 
29) heikki meriluoto suomi 119, ... 39) timo laitinen suomi 118
miesteN skeet 125 kiekkoa, joukkuekilpailu:
1) kypros 364, 2) italia 363, 3) ranska 362, ... 8) suomi 357 (mar-
ko kemppainen 120, heikki meriluoto 119, timo laitinen 118)
tyttöjeN skeet 75 kiekkoa: 1) virginia orlando italia 70, 2) 
jaiden Grinnell yhdysvallat 68/uusinta 2, 3) yue Zhang kiina 68/1, 
4) aleksandra jarmolinska puola 67/2, 5) veronika sykorova slo-
vakia 67/1/2, 6) sian elizabeth Bruce iso-Britannia 67/1/1
tyttöjeN skeet 75 kiekkoa, joukkuekilpailu:
1) yhdysvallat 197, 2) kiina 194, 3) iso-Britannia 186
poikieN skeet 125 kiekkoa: 1) jon mcGrath yhdysvallat 123, 
2) raul franco Bostelman kiina 122, 3) George kazakos kypros 
121/uusinta 8, 4) jakub tomecek tsekki 121/7, 5) marcus svens-
son ruotsi 120/16, 6) sven korte saksa 120/15
poikieN skeet 125 kiekkoa, joukkuekilpailu:
1) tsekki 357 me, 2) yhdysvallat 356, 3) saksa 352

Ruotsin Emil Martinsson odotti 
rauhallisin mielin liikkuvan maalin 60 
laukauksen kisan toisen puolikkaan omaa 
vuoroaan. Hän johti kisaa ensimmäisen 
puolikkaan jälkeen. Nokoset kannatti 
ottaa, sillä Martinsson saavutti Ruotsin 
ainoan MM-kullan. Kuva: Matti Erkkilä
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suomen Ampumaurheiluliitto ei asettanut Venäjän Kazanissa 
27.6.-3.7. järjestettyihin haulikkolajien EM-kisoihin virallista tulos- 
eikä sijoitustavoitetta. Syynä tähän oli se, että heinä-elokuussa 

järjestettiin Saksan Münchenissä MM-kilpailut, jotka olivat selkeä kau-
den päätavoite, valmennuksen johtaja Leena Paavolainen sanoi. 

Kyseessähän olivat Kansainvälisen ampumaurheiluliiton ISSF:n 
kaikkien lajien 50. MM-kilpailut, jotka alkoivat 29. heinäkuuta. EM-
kisat toimivatvälitsekkauksena ja hyvänä välietappina matkalla Sak-
saan, jonne huippukunto pyritään ajoittamaan ja jossa katse selkeästi 
on, Paavolainen painotti juhannusviikolla. Esimerkiksi skeet-ampujat 
Marko Kemppainen ja Heikki Meriluoto päättivät jo hyvissä ajoin, ett-
eivät lähde EM-kisoihin. 

Kahden vuoden takainen trapin olympiavoittaja Satu Mäkelä-Num-
mela hakikinKazanista ”finaalipaikkaa ja siten hyvää starttia MM-
kisojen alle”. Näin tapahtuikin, vaikka Paavolaisen mukaan Mäkelä-
Nummelan suoritus EM-trapissa ei ollut ”täydellinen”.

- Mutta se oli hyvä tuohon paikkaan. Neljäs sija ja finaalipaikka toi-
mivat hyvänä valmistavana kokemuksena kauden tärkeintä kilpailua 
eli Münchenin MM-kilpailuja varten, Paavolainen sanoi.

Mäkelä-Nummela rikkoi 87 (68+19) kiekkoaEM-kisojen avauspäi-
vänä eli27. kesäkuuta käydyssä kilpailussa, ja naisten trap oli ohjel-
massa MM-kilpailujen avauspäivänä eli heinäkuun 31.päivänä.

Euroopan mestaruuden voitti Saksan Susanne Kiermayer 93 
(69+24) kiekolla. Hän on kokenut  41-vuotias ampuja, sillä hän on mm. 
saavuttanut trapissa hopeaa Atlantan olympialaisissa vuonna 1996.

Orimattilan Seudun Urheiluampujia edustavaMäkelä-Nummelarik-
koi peruskilpailussa 68 (24+23+21) kiekkoa. Hän hävisi tiukan kamp-
pailun pronssimitalista lopulta uusinnassa Saksan Jana Beckmannin 
kanssa, kun tämä osui ensimmäisellään ja Mäkelä-Nummela ei. Kisa 
oli kyllä muuten ihan kohtuullinen, Mäkelä-Nummela mietti, mutta:

- Neljäs sija on se tylsin sijoitus, koska siitä ei jää mitään käteen, 
hän harmitteli. 

Mäkelä-Nummela harmitteli myös sitä, että järjestelyt eivät suju-
neet kaikilta osin moitteitta kisojen alkaessa. Hän lähti tyhjällä vatsal-
la ensimmäiseen sarjaan, koska aamupalaa ei ollut tarjolla. Urheilijoi-
den onneksimuonitustilanne seuraavina päivinä koheni.

Kazanissa kilpailtiin kesän aikana kaikille hyvin tutuiksi tulleissa 
vaativissa olosuhteissa, sillä lämpöasteita oli peräti 40. Kuumuus al-
koi vaikuttaa Mäkelä-Nummelan viimeisiin sarjoihin. 

- Mutta ihan kiva oli päästä finaaliin, joka on aina erilainen kisa. Ja oli 
tämä taas hyvää opetusta. Pitää vaan treenata lisää, hän naurahti.

Kauan ei Mäkelä-Nummela kisapaikalla viihtynyt, sillä lento koti-
maahan odotti jo kilpailua seuraavana yönä. 

Lisänäyttöjä mm-kisoihin 
Osalle suomalaisista EM-kisat toimivat lisänäyttöpaikkana MM-kisoi-
hin. Yksi heistä oli Orimattilan Seudun Urheiluampujien Noora An-
tikainen, joka sijoittui trapissa 29:nneksi. Hän rikkoi 57 (18+18+21) 
kiekkoa. Antikainen oli valittu ehdollisesti MM-kisojen trapiin. 

- Minun MM-näkymäni ovat nyt historiaa, Müncheniin en pääse. 

Em-Kazan toimi valmistavana 
kilpailuna mm-Saksaa varten
Paavolainen: Mäkelä-Nummela onnistui hyvässä paikassa

Satu Mäkelä-Nummelan trapin neljäs sija oli 
suomalaisittain parasta antia kesä-heinäkuussa 
järjestetyissä haulikkolajien EM-kilpailuissa Venäjän 
Kazanissa.Virallisiamitali- ja sijoitusodotuksia ei 
Suomen joukkueella ollut Saksan MM-kilpailujen 
ajallisen läheisyyden takia. Ne häämöttivät jo 
runsaan kuukauden päässä.

Teksti: Lassi Palo   Kuvat: Matti Erkkilä ja Lassi Palo
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Täällä oli näytön paikka, mutta sössin mahdollisuuteni. Harjoitukset 
menivät tosi kivasti, mutta en tiedä mikä kilpailussa sitten tökki. Olo-
suhteet olivat kyllä hyvät: lämpöasteita huiman paljon ja pilvetön tai-
vas. Harjoitukset jatkukoot, Antikainen sanoi pian kilpailun päätyttyä.

Paavolaisen mukaan Antikaisen suoritus oli heikko.
- Siitä ei pääse mihinkään. Äitiyslomalta palaamisessa on tosin 

omat haasteensa, Paavolainen sanoi.
Lisänäyttöjä kaivattiin myös Simo Köyliseltä kaksoistrapissa ja Veli-

Matti Matikaiselta trapissa. Skeetiin oli nimetty jo aiemmin Kemppai-
nen ja Meriluoto, ja kolmas mies nimettiin Kazanin EM-skeetin jälkeen. 
Joukkueeseen oli päätetty valita joko Timo Laitinen tai Lauri Leskinen. 

- Osa heistä onnistui ja osa ei, mutta olihan tilanne haastava esi-
merkiksi pitkine matkoineen, Paavolainen mietti.

Ja olosuhteet olivat kaikille uudet, sillä suomalaisilla ei ollut aiem-
paa kokemusta kisapaikkakunnasta. 

Veli-Matti Matikainen oli paras suomalainen miesten trapissa. 
Hän oli 39:s, ja jo kesäkuussa MM-kisoihin valittu Ari Jokinen sijoittui 
42:nneksi. Matikainen rikkoi 115 kiekkoa (24+23+24+22+22) ja Jo-
kinen 113 (23+23+20+24+23). Euroopan mestaruuden voitti Espan-
jan Alberto Fernandez 147 (124+23) kiekolla.

- En minä nyt riemusta pompi, mutta en kauhean pettynytkään ole, 
vaikka paremminkin olisin voinut ampua. Keli oli lämmin. Oli tosi kuu-
ma ampua, ja hiki vain valui. Olosuhteet olivat kyllä hyvät, ja tykkäsin 
ampua, Matikainen sanoi. 

Sibbo Skyttegillen Matikainen, 22, lisänäyttö riitti Ampumaurheilu-
liitolle, vaikka hän ei ihan varma siitä ollutkaan Kazanissa. Päättäjät 
päättävät ja tekevät ratkaisunsa, ja ampujat ampuvat, hän tyytyi tote-
amaan mahdollisesta MM-valinnastaan. Kisamatkalle Saksaan hän 
lopulta lähti.

Lahden Ampumaseuraa edustava Jokinen, 42, ei ollut tyytyväinen 
EM-kisasuoritukseensa .

POIkIEn kakSOISTraP  
ei EM-kelpoinen
Teemu Jutila oli poikien kaksoistrapissa seitsemäs. Hän am-
pui tuloksen 114 (42+37+35). Voittaja oli Slovakian Filip Praj 
180 (134+46) kiekolla. Finaaliin olisi vaadittu tulos 125.

Kalajoella asuva ja Ruotsalon Metsästysyhdistystä edusta-
va Jutila, 19, oli mukana ensimmäisen kerran kansainvälisissä 
arvokilpailuissa. Pettymys paistoi läpi, kun hän arvioi kilpailua 
– hyvin lyhyesti:

– Huonoltahan tuo tuntuu, kun en osunut. Kova tuuli vai-
keutti ampumista, hän kertoi. 

Poikien kilpailussa oli mukana kahdeksan osanottajaa. 
Kilpailu ei siten ollut EM-kelpoinen, sillä sääntöjen mukaan 
se olisi vaatinut kaksi kilpailijaa lisää eli yhteensä kymmenen 
osanottajaa. 

Laitinen otti skeetin  
kolmannen MM-paikan 
Suomen MM-joukkueeseen miesten skeetiin nimettiin juhan-
nusviikolla Suomussalmen Urheiluampujia edustava Marko 
Kemppainen ja Oulun Seudun Haulikkoampujien Heikki 
Meriluoto. Ampumaurheiluliiton hallitus päätti samassa yh-
teydessä eli 22. kesäkuuta pitämässään kokouksessa, että 
kolmas mies nimetään EM-kilpailun jälkeen, ja hän on joko 
Timo Laitinen tai Lauri Leskinen. 

Laitinen nappasi kolmannen paikan MM-kilpailujen skee-
tiin oltuaan paras suomalainen EM-kisojen päätöspäivänä 
käydyssä kilpailussa. Laitinen sijoittui yhdeksänneksitoista, 
kun hän rikkoi 118 (25+23+24+24+22) kiekkoa. EM-finaa-
liin olisi päässyt tuloksella 121.

Lauri Leskinen oli 29:s ja Max Rosenberg 35:s. Leskinen 
ampui tuloksen 115 (20+23+25+23+24) ja Rosenberg sa-
moin 115 (22+23+23+24+23).

Euroopan mestaruuden voitti Tshekin Jan Sychra hyvällä 
tuloksella rikottuaan 148 (124+24) kiekkoa. 

- Tulevat viikot mennään suunnitelmien ja valmentajan 
ohjeiden mukaan. Tavoitetta Saksan MM-kisoihin en ole vie-
lä asettanut, Laitinen sanoi heinäkuun 3. päivänä. 

Sibbo Skyttegilletiä edustava Laitinen, 37, ei kuitenkaan 
ollut tyytyväinen EM-kisasuoritukseensa.

- Kaikki meni viimeiseen sarjaan asti hyvin. Sitten notkah-
ti. Olosuhteet olivat loistavat, eikä niitä voi moittia. 

Laitinen oli avauspäivän jälkeen neljästoista. Ala-Hämeen 
Ampujien Rosenbergin sijoitus oli 35:s, ja Laitisen seurato-
veri Leskinen oli 47:ntenä. Leskinen, 26, myönsi, että hä-
nen EM-odotuksensa olivat korkeammalla kuin mitä hän nyt 
saavutti.

- Olen tavallaan tyytyväinen, mutta kai sitä on nyt lähdet-
tävä saunan taakse treenaamaan ensimmäistä kierrosta, 
hän harmitteli huonointa sarjaansa (20).

- Yhteenvetona kaudesta voin todeta sen, että se, että 
olen opetellut tekemään asioita oikein, on syönyt pelimerkit 
kisoista. 

Rosenberg, 32, sen sijaan oli tyytyväinen ensimmäiseen 
EM-kilpailuunsa. Se oli hyvä kokemus, vaikka tulos ei ollut 
tuon parempi, hän sanoi.

l Satu Mäkelä-Nummela sijoittui neljänneksi 
trapissa Kazanin EM-kilpailuissa.

i Simo Köylinen puolestaan varmisti Kazanissa 
paikan MM-kisoihin.
(Kuvat on otettu MM-kilpailuissa Münchenissä.)

>>
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haulikkolajien Em-kilpailut, Kazan, Venäjä 27.6.-3.7.2010
Suomalaislajit ja -tulokset
trap, 75 kiekkoa + 25 kiekon finaali, naiset: 1) susanne kiermayer saksa 93 (69+24), 2) Zuzanastefecekova slovakia 88 (69+19), 3) jana Beckmann saksa 87 
(68+19 / 1 uusinnassa pronssimitalista), 4) satu mäkelä-Nummela suomi 87 (68+19), 5) maria volkova venäjä 86 (69+17), 6) alessandraperilli italia 85 (68+17), 
… 29) Noora antikainen suomi 57 (18+18+21).

trap, 125 kiekkoa + 25 kiekon finaali, miehet: 1) alberto fernandez espanja 147 (124+23), 2) Giovanni pellielo italia 146 (121+25), 3) Derek Burnett irlanti 144 
(121+23)… 4) stephaneclamens ranska 143 (121+22), 5) jiri liptak tshekki 141 (122+19), 6) jiri Gach tshekki 140 (120+20 / uusinnassa finaalipaikasta 4),… 39) 
veli-matti matikainen suomi 115 (24+23+24+22+22), … 42) ari jokinen suomi 113 (23+23+20+24+23).

Kaksoistrap, 150 kiekkoa + 50 kiekon finaali, miehet: 1) francesco D´aniello italia 191 (143+48), 2) peter Wilson iso-Britannia 187 (140+47), 3) håkan Dahlby 
ruotsi 186 (140+46 / uusinnasta kolmannesta sijasta 6), 4) vasili mosin venäjä 186 (139+47 / 5), 5)vitalifokejev venäjä 185 (138+47 / uusinnassa finaalipaikasta 4) 
, 6) William chetcuti malta 183 (139+44), 7) DavideGasparini italia 138 / uusinnassa finaalipaikasta 2),… 11) simo köylinen suomi 133 (43+46+44). 

Kaksoistrap, 150 kiekkoa + 50 kiekon finaali, pojat: 1) filip praj slovakia 180 (134+46), 2) alessandro chianese italia 176 (134+42 / uusinnassa toisesta 
sijasta 6), 3) artemNekrasov venäjä 176 (132+44 / 5), 4) maksim lazarev venäjä 175 (128+45),5) roman Zagumennov venäjä 169 (124+44), 6)jacopotrevisan italia 
164 (125+39), 7) teemu jutila suomi 114 (42+37+35), 8) umberto isalberti italia 113 (39+35+39).

skeet, 125 kiekkoa + 25 kiekon finaali, miehet: 1) jan sychra tshekki 148 (124+24), 2) anthony terras ranska 146 (121+25 / uusinnassa toisesta sijasta 2), 
3) ralf Buchheim saksa 146 (121+25 / 1 / uusinnassa kolmannesta sijasta 24), 4) enniofalco italia 146 (121+25 / 1 / 23) , 5) valeri shomin venäjä 145 (121+24), 
6)Giorgiossalavantikis kreikka 144 (121+23),… 19) timo laitinen suomi 118 (25+23+24+24+22),… 29) lauri leskinen 115 (20+23+25+23+24),… 35) max 
rosenberg suomi 115 (22+23+23+24+23).

skeet, 75 kiekkoa + 25 kiekon finaali, naiset: 1) DankaBartekova slovakia 93 (69+24 / uusinnassa ensimmäisestä sijasta 6), 2) svetlana Demina venäjä 93 
(70+23 / 5), 3) lenkaBartekova slovakia 93 (70+23 / 4), 4) katiusciaspada italia 93 (69+24 / 3), 5) olga panarina venäjä 93 (71+22 / 1), 6) Nathalie larsson ruotsi 
91 (69+22),…18) marjut heinonen suomi 63 (20+21+22).

Täydelliset tulokset löytyvät sivulta http://euro2010kazan.org/eng/category/match/results/

- Ei tällä kerralla. Yksi 20:n sarja jäi harmittamaan. Sellaista ei pitäi-
si tulla tällaisella paikalla eikä tällaisella harjoittelumäärällä. Se sarja 
hävisi käsistä. Ala-arvoinen suoritus, hän myönsi. 

Jokinen ”ei oikein saanut hyvää fiilistä ammuntaan”, mutta syytä 
siihen hän ei osannut sanoa.

- Ehkä kilpailujännitystä oli liikaa, enkä pystynyt rentoon, hyvään 
suoritukseen. Jotenkin tahmeaa vain oli.

Jokinen myönsi myös, ettei hänen tuloksensa ollut sellainen, jota 
hän EM-kisoista lähti hakemaan. Kuumuus ei ollut syynä tulokseen. 

- Sitä ei voi syyttää, vaikka en koskaan näin kuumassa ole ampunut. 

”mm-kisoihin pääsen”
Köylinen varmisti myös MM-kisamatkan sijoituttuaan yhdenneksitois-
ta kaksoistrapissa. Siihen oikeutti tulos 133 (43+46+44). EM-kultaa 
voitti Italian Francesco D´Aniello 191 (143+48) kiekolla. 41-vuotias 
italialainen voitti Pekingissä kaksi vuotta sitten olympiahopeaa, ja li-
säksi hän on voittanut kaksi henkilökohtaista maailmanmestaruutta. 

Orimattilan Seudun Urheiluampujia edustavaKöylinen, 33, valit-
tiin juhannusviikolla ehdollisesti MM-kilpailuihin. Lisänäyttö riitti, sillä 
pian EM-kilpailun jälkeen sanoi pääsevänsä MM-kisoihin – vaikka ei 
ollut lainkaan tyytyväinen suoritukseensa Kazanissa. 

- Viimeisessä sarjassa olin finaalivauhdissa. Ammunta kulki, mutta 
sitten tapahtui jotain käsittämätöntä. En tiedä mikä lipsahti. Tuuli oli 
puuskittainen, ja kiekot nousivat. Samoja ongelmia oli toki muillakin. 
Uusimaan olisi päässyt 139:lla, Köylinen harmitteli. 

heinonen hyvillä mielin
Marjut Heinosella ei sen sijaan ollut lisänäyttöpaineita Venäjällä, sil-
lä hänet valittiin MM-kisoihin jo ennen pitkää matkaa Kazaniin. Hän 
sijoittui kahdeksanneksitoista skeetissä rikottuaan 63 (20+21+22) 
kiekkoa.Euroopan mestaruuden voitti viiden kilpailijan uusinnan jäl-
keen Slovakian DankaBartekova rikottuaan 93 (69+24 / 6) kiekkoa. 

Oulun Seudun Haulikkoampujia edustava Heinonen, 33, oli kilpai-
lun jälkeen hyvillä mielin.

- Itseluottamus on noussut, ja tunne on hyvä. Olen hyvillä mielin, 
Heinonen sanoi kilpailun jälkeen.  u

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
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naiset:
10 m ilmakivääri, 40 ls+10 ls:n finaali: 1) sonja pfeilschifter saksa 503,5 
(400+103,5), 2) snjezana pejcic kroatia 503,5 (398+105,5), 3) jessica mager saksa 
501,3 (397+104,3), 4) Beate Gauss saksa 500,4 (398+102,4), 5) jamie Beyerle 
usa 500,2 (397+103,2), 6) seiko iwata japani 500,1 (397+103,1), 7) Daria tihova 
ukraina 499,7 (398+101,7), 8) ivana maksimovic serbia 497,8 (397+100,8),…9) 
marjo yli-kiikka suomi 397 (100+100+99+98), 16) hanna etula suomi 396 
(99+98+100+99),…74) pauliina frilander suomi 390 (94+94+98+100).
ilmapistooli, 40 ls + 10 ls:n finaali: 1) celine Goberville ranska 487,5 
(386+101,5), 2) antoaneta Boneva Bulgaria 487,4 (386+101,4), 3) olena kostevitsh 
ukraina 487,3 (389+98,3), 4) viktoria chaika v-venäjä 486,7 (388+98,7), 5) Dina 
aspandiyarova australia 483,5 (385+98,5), 6) sonia franquet espanja 482,0 
(386+96,0), 7) michaela musilova tshekki 481,9 (383+98,9), 8) Nino salukvadze 
Georgia 481,7 (385+96,7), 9) karoliina helle suomi 383,…31) mira suhonen suomi 
378,…50) ritva karri suomi 375.
25 m urheilupistooli, 60 ls + 20 ls:n finaali: 1) maria Grozdeva Bulgaria 790,7 
(584+206,7), 2) celine Goberville ranska 790,6 (588+202,6), 3) Nino salukvadze 
Georgia 788,3 (586+202,3), 4) jasna sekaric serbia 786,0 (584+202), 5) antoaneta 
Boneva Bulgaria 785,8 (586+199,8), 6) yukari mori japani 785,7 (585+200,7), 7) 
Zauresh Baibussinova kazakstan 784,3 (584+200,3), 8) slawomira szpek puola 
783,3 (585+198,3),…42) ritva karri suomi 571,…65) karoliina helle suomi 548.
50 m pienoiskivääri asentokilpailu 3x20 ls + 10 ls:n finaali: 1) olga Dovgun 
kazakstan 683,8 (589+94,8), 2) lijie Dong kiina 683,6 (583+100,6), 3) snjezana 
pejcic kroatia 683,2 (585+98,2), 4) sonja pfeilschifter saksa 682,9 (585+97,9), 5) 
Barbara lechner saksa 682,8 (583+99,8), 6) eva friedel saksa 678,1 (582+96,1), 7) 
jamie Beyerle usa 677,9 (582+95,9), 8) sandra fong usa 676,7 (581+95,7),…28) 
marjo yli-kiikka suomi 575,…65) pauliina frilander suomi 566,…69) hanna etula 
suomi 564.

miehet:
ilmakivääri, 60 ls + 10 ls:n finaali: 1) Niccolo campriani italia 701,2 (597+104,2), 2) 
ting jie Gao kiina 700,7 (598+102,7), 3) Denis sokolov venäjä 700,4 (596+104,4), 4) 
sergy rihter israel 700,3 (596+104,3), 5) peter hellenbrand hollanti 699,7 (596+103,7), 
6) Gagan Narang intia 698,1 (597+101,1), 7) juri shtsherbatsevitsh v-venäjä 696,5 

(597+99,5), 8) jeremy monnier ranska 696,6 (596+100,3),…19) henri häkkinen 
suomi 595,…51) juho kurki suomi 591,…80) jaakko Björkbacka suomi 582.
50 m pienoiskivääri, makuuasento, 60 ls+10 ls:n finaali: 1) michael mcphail 
usa 702,8 (599+103,8), 2) Guy starik israel 702,2 (597+105,2), 3) christian planer 
itävalta 701,5 (598+103,5), 4) matthew emmons usa 701,4 (598+103,4), 5) valerian 
sauverplane ranska 699,7 (597+102,7), 6) toshikazu yamashita japani 699,4 
(598+101,4), 7) artem hadjibekov venäjä 698,8 (597+101,8), 8) stevan pletikosic 
serbia 698,7 (597+101,7),…14) juho kurki suomi 595,…41) henri häkkinen suomi 
591,…53) jaakko Björkbacka suomi 589.
50 m pienoiskivääri, 3x40 ls +10 ls:n finaali, miehet: 1) matthew emmons usa 
1278,4 (1181+97,4), 2) artem hadjibekov venäjä 1274,9 (1176+98,9), 3) mario knögler 
itävalta 1268,1 (1171+97,1), 4) juri shtsherbatsevitsh v-venäjä 1267,9 (1174+93,9), 
5) juri suhorukov ukraina 1267,4 (1172+95,4), 6) konstantin prihodtshenko venäjä 
1266,7 (1170+96,7), 7) sanjeev rajput intia 1261,7 (1169+92,7), 8) vebjörn Berg 
Norja 1260,6 (1169+91,6),… 15) juho kurki suomi 1164 (makuu 391+pysty 
384+polvi 389),…49) henri häkkinen suomi 1153 (395+379+379).
10 m ilmapistooli, 60 ls + 10 ls:n finaali: 1) mauro Badaracchi italia 685,9 
(586+99,9), 2) franck Dumoulin ranska 685,7 (585+100,7), 3) vladimir isakov venäjä 
684,8 (585+99,8), 4) Daryl szarenski ura 683,5 (584+99,5), 5) Damir mikec serbia 
682,9 (584+98,9), 6) Brian Beaman usa 682,8 (583+99,8), 7) Norayr Bakhtamyan 
armenia 682,5 (584+98,5), 8) Zhang Bin kiina 682,1 (583+99,1),…34) kai jahnsson 
suomi 575,…55) teemu tiainen suomi 570,…72) jesse peltomäki suomi 562.
25 m olympiapistooli, 60 ls + 20 ls:n finaali: 1) fabrice Daumal ranska 777,2 
(585+195,2), 2) christian reitz saksa 774 (582+192), 3) josef fiala tshekki 770,2 
(579+191,2), 4) martin strnad tshekki 770,2 (584+186,2), 5) rene vogn tanska 
763,6 (581+182,6), 6) alexei klimov 579,0 (579+ei osallistunut),…20) marko 
talvitie suomi 572,…31) rami viljamaa suomi 566.
50 m pistooli, 60ls + 10 ls:n finaali: 1) oleg omeltshuk ukraina 665 (569+96), 2) 
pavol kopp slovakia 664,7 (571+93,7), 3) vladimir isakov venäjä 663,1 (569+94,1), 
4) serhi kudrija ukraina 660,6 (561+99,6), 5) Norayr Bakhtamyan armenia 660,5 
(561+99,6), 6) andrija Zlatic serbia 657,9 (561+96,9), 7) Damir mikec serbia 657,2 
(563+94,2), 8) jan fabo slovakia 652,7 (560+92,7),…46) kai jahnsson suomi 
545,…52) jessepeltomäki suomi 540, 53) teemu tiainen suomi 540.

yli-Kiikka ja helle
jäivät täpärästi finaalista  
Belgradin maailmancupissa
Serbian Belgradissa kesäkuun lopulla ammutussa kivääri- ja 

pistoolilajien maailmancupissa oli monia suomalaisonnistujia, 
vaikka finaalipaikat jäivätkin ottamatta. Lähimmäksi pääsivät uu-
sintaan selvinneet ja ensimmäisinä finaalista pudonneet Marjo Yli-
Kiikka ilmakiväärillä ja Karoliina Helle ilmapistoolilla.

Yhdeksänneksi sijoittunut Yli-Kiikka jäi 0,7 pisteen erolla viimei-
sestä finaalipaikasta, mutta oli päiväänsä tyytyväinen.

- Ammunta oli oikein reipasta ja kulki mukavasti. Olin päättänyt 
yrittää nopeampaa tahtia etteivät kuumuus ja hikoilu verota lopussa. 
Taktiikka onnistui melko hyvin. Shoot-offissa (uusinnassa) oli ehkä 
hiukan huonoa tuuria kymmenysten suhteen, mutta yhdeksäs sija 
maailmancupissa on ihan hyvä, kauden hyviä esityksiään jatkanut 
Yli-Kiikka sanoi.

Samoin yhdeksänneksi lopulta sijoittunut Helle ampui peruskil-
pailussa 383 pistettä (97+95+94+97) ja pääsi neljän muun ampu-
jan kanssa uusimaan viimeisestä finaalipaikasta.

- Toisen sarjan loppu ja kolmas sarja meni yliyrittämiseksi, ja tuli 
pari kasia. Vikaan sarjaan sain taas oikean menon, ja loppuun tu-
likin kivasti kymppejä. Shoot-off (uusinta) oli taas kiva kokemus, ja 
sain tehtyä omat suoritukset ihan hyvin, vaikka syke olikin taivaissa. 
Finaalikin olisi ollut kiva kokea, mutta yhdeksäs sijakin lämmittää 
mieltä, Helle sanoi.

Maailmancupin tuntumaa Belgradissa hakivat myös 18-vuotias 
Juho Kurki ja 17-vuotias Jaakko Björkbacka. Nuoret kivääriampujat 
onnistuivat hyvin, sillä Kurki oli pienoiskiväärillä makuukilpailussa 
14:s ja täysottelussa 15:s.

Teksti: Heidi Lehikoinen   Kuva: Matti Erkkilä

Marjo Yli-Kiikka sijoittui yhdeksänneksi Belgradissa. Kausi jatkui 
Münchenin MM-kilpailuissa välillä sateisissa olosuhteissa. 

belgrad mc / tulOKset
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Minna Leinoselle vammaisampujien MM-kilpailut 
kroatian Zagrebissa olivat täynnä monenlaisia 
kokemuksia ja tunteita. niistä jyväskyläläinen 
ammensi oppia ja motivaatiota jatkoon.

Minna Leinonen toi kisoista parhaan suomalaissijoituksen, kun 
hän oli pienoiskiväärillä viides. Leinonen ampui tuloksen 587, 
jolla hän jäi mitalista vain yhden pisteen. Erittäin kovatasoi-

sessa paralympialajissa ilmakiväärillä hän jäi 22:nneksi tuloksella 
598, mutta siihen hän ei suuresti pettynyt. 

Pienoiskiväärin viides sija sen sijaan oli kova pettymys, sillä mitali-
kin jäi vaan pisteen päähän.

- Ammunta oli tosi tarkkaa työtä ja laadukasta puoliväliin saakka, 
olin ME-vauhdissa. 30 ensimmäisessä laukauksessa oli vain kaksi 
ysiä, loppuosaan tuli pikkuisen liikaa ysejä. Puoliväliin asti oli tyyntä, 
kun minä olin ampunut 20 laukausta, muut olivat ampuneet jo 40. 
Minulla oli sitten enemmän tekemistä tuuleen kuin muilla, Leinonen 
kertasi.

Kilpailun jälkeen pettymys purkautui kyyneleinä, sillä Leinonen tie-
si mahdollisuutensa huomattavasti parempaankin kuin 587:ään.

- Minulla oli ehdottomasti mahdollisuudet vaikka kuinka kovaan 
tulokseen. Kyyneleiden myötä harmitus kuitenkin valui pois, ja ilta-
päivällä oli jo parempi olo.

ampuma-asentoon pääsyn kanssa  
haasteita ilmakiväärillä
Kovatasoisessa ilmakiväärikilpailussa Leinonen kohtasi MM-tasolla 
uusia haasteita jo ampumapaikalla. Tilan ahtaus johti siihen, ettei 
Leinonen mahtunut paikalleen normaalissa ampuma-asennossaan.

- Ampuma-asentoni on vähän vino, pyörätuolin nokka osoittaa va-
semmalle. Raja tuli kuitenkin vastaan oikealta, joten optimaaliseen 
asentoon en voinut tulla. Tiesin ekan ysin jälkeen, että peli on mene-
tetty. Parhaani kuitenkin tein, enkä ollut ilmakkoon pettynyt. Piekkari 
oli paljon suurempi pettymys, Leinonen tiivistää.

Hän aikoo ottaa kokemuksestaan opiksi ja mahtua ”ruutuunsa” 
jatkossa. Sitä varten hän miettii myös, voisiko kenties muuttaa am-
puma-asentoaan. Ampumaharjoittelun pariin hän palaa tuntemusten 
mukaan, mutta kovin pitkää taukoa hän ei aio pitää.

- Olen tosi motivoitunut, voisin mennä jo nyt ampumaan. Monesti 
on niin, että (arvo)kisojen jälkeen menee 1-2 kuukautta, mutta nyt 
olen nälkäinen menemään radalle ja kokeilemaan uusia juttuja. Moti-
vaatiota on paljon ja vielä enemmän, Leinonen kertoi innoissaan.

pekkala karsiutui ensimmäisenä finaalista
Leinosen viidennen sijan lisäksi suomalaisista kymmenen parhaan 
joukkoon ylsi Erkki Pekkala ilmakiväärillä. Pekkala ampui tuloksen 
599 (100+100+100+100+99+100).

- Keskittyminen onnistui hyvin, ja mies vei nyt kilpailua eikä kilpailu 
miestä, Pekkala sanoi urakan päätyttyä.

Kilpailussa oli mukana 71 osanottajaa, ja sen voitti Etelä-Korean 
Sungwong Jang tuloksella 706,3 (600+106,3). Peruskilpailussa kuu-
si kilpailijaa ampui täydet 600 pistettä, ja he menivät suoraan finaa-
liin. Viisi ampujaa teki 599 pistettä, heidän joukossaan Pekkala.

Nämä viisi ampuivat uusinnan pääsystä finaaliin eli kahdeksan 
parhaan joukkoon. Pekkala oli uusinnassa kolmanneksi paras tulok-
sella 51,9 ja karsiutui siten ensimmäisenä finaalista.

- Ensimmäinen laukaus oli 9,8, eikä sellaista ”kärsi” tehdä, Suo-
men joukkueenjohtaja Pirjo Peltola sanoi.

Teksti: Heidi Lehikoinen 
Kuvat: Pirjo Peltola

Minna Leinonen jatkaa entistä motivoituneempana:

”olen nälkäinen menemään radalle  
ja kokeilemaan uusia juttuja”

Minna Leinonen ja avustaja Seija 
Närhi varustetarkastuksessa. 



hh Tasaista tuulta ja taulut varjossa Zagrebin radalla.

h  Kilpailu R6, jossa sääntöjen mukaan voi ampua pöydän päältä tai ”tavallisesta” makuuasennosta. 
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liikuntavammaisten ampumaurheilun mm-kilpailut, Zagreb, kroatia 17.-24.7.2010
SUOMALAISLAJIT JA -TULOKSET
naiset r2 sh1, 10 m ilmakivääri, 40 ls+10 ls:n finaali: 1) lee yunrietel-korea 496,2 (393+103,2), 2) cupipingZhang kiina 492,9 (390+102,9), 3) kim imyeon ete-
lä-korea 491,7 (391+100,7), 4) yoojeong lee etelä-korea 491,4 (389+102,4), 5) manuelaschmermund saksa 490,7 (391+99,7), 6) Deannacoates iso-Britannia 490,4 
(390+100,4), 7) veronika vadovicova slovakia 489,7 (388+101,7), 8) suzancevik turkki 486,8 (388+98,8)… 27) sirkka-liisa collin suomi 364 (89+93+88+94).

miehet r3 sh1, ilmakivääri, 60 ls+10 ls finaali: 1) sungwongjang etelä-korea 706,3 (600+106,3), 2) jaeyongsim etelä-korea 705,9 (600+105,9), 3) matt-
hewskelton iso-Britannia 704,6 (600+104,6), 4) jonas jakobsson ruotsi 703,9 (600+103,9), 5) veronika vadovicova slovakia 703,9 (600+103,9), 6) Nataschahiltrop 
saksa 703,6 (600+103,6), 7) Nathan milgate iso-Britannia 703,2 (599+104,2), 8) Gregoryreid uusi-seelanti 703,0 (599+104,0),… 9) erkki pekkala suomi 599 
(100+100+100+100+99+100),… 49) veikko palsamäki suomi 592 (97+98+99+99+100+99).

r5 sh2, ilmakivääri, 60 ls + 10 ls finaali, makuu: 1) Draganristic serbia 706,6 (600+106,6), 2) hongxiangyuan kiina 706,2 (600+106,2), 3) jieliu kiina 706,0 
(600+106,0), 4) raphaelvoltz ranska 705,8 (600+105,8), 5) theodoramoutsiou kreikka 705,6 (600+105,6), 6) james Bevis iso-Britannia 705,3 (600+105,3), 7) 
jiseok lee etelä-korea 705,1 (600+105,1), 8) haimmolcho israel 702,1 (600+102,1),… 22) minna leinonen suomi 598,… 45) jukka mikkonen suomi 589.

r6 sh1, pienoiskivääri, 60 ls, makuu: 1) jonas jakobsson ruotsi 696,2 (592+104,2), 2) phillipashley adams usa 689,7 (586+103,7), 3) simjaeyong etelä-korea 
689,5 (588+101,5), 4) Nataschahiltrop saksa 688,3 (586+102,3), 5) Danielle fong usa 688,0 (587+101,0), 6) joshua olson usa 687,9 (585+102,9), 7) cuipin-
gZhang kiina 686,4 (585+101,4), 8) tatjana rjabtshenko venäjä 681,2 (584+97,2)… 27) veikko palsamäki suomi  576, 28) erkki pekkala suomi 576.   

r9 sh2, pienoiskivääri, 60 ls, makuu: 1) michael johnson uusi-seelanti 593, 2) raphaelvoltz ranska 590, 3) rudolf petrovic kroatia 588, 4) kang juyoung etelä-
korea 588, 5) minna leinonen suomi 587, 6) haimmolcho israel 587, 7) Gangyilai kiina 587, 8) ivicaBratanovic kroatia 586,… 18) jukka leinonen 570.

Liikuntavammaisten ampumaurheilun MM-kilpailujen täydelliset tulokset: www.hpo.hr/ipc_shooting_wc_2010

Suomalaisampujien  
ajatukset jo jatkossa
Vammaisampumaurheilun taso kovenee ja 
laajenee vuosi vuodelta. Muista suomalaisis-
ta Leinosen kanssa samassa R9-luokassa 
kilpaillut Jukka Mikkonen oli pienoiskiväärillä 
18:s ja ilmakiväärillä 45:s.

Pienoiskiväärin makuuasennon kilpailussa 
Pekkala ja Palsamäki eivät onnistuneet R6-
luokassa toivomallaan tavalla. Palsamäki oli 
suomalaiskaksikosta parempi sijoituttuaan 
27:nneksi tuloksella 576. Pekkala oli 28:s 
tuloksella 576. Ilmakiväärillä Palsamäki oli 
49:s. Sirkka-Liisa Collin oli R2-luokassa il-
makiväärillä 27:s.

Zagrebissa jaettiin myös ensimmäiset 24 
suoraa maapaikkaa Lontoon paralympialai-
siin. Suomalaisille niitä ei tullut, mutta katseet 
on jo suunnattu eteenpäin.

- Totta kai toivoimme enemmän ja olo on 
pettynyt. Ei tässä kuitenkaan kannata jäädä 
tuleen makaamaan, vaan ajattelemme jo jat-
koa, Peltola sanoi.

Seuraavan kerran paikkoja on jaossa vuo-
den 2011 maailmancupeissa. u
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kilpailutoiminnan 
kehittämishaasteita
On tosi kiva tehdä hommia kokeneen ja 
osaavan porukan kanssa, totesi WasaMat-
chissa ratamestarina toiminut Mikkelin Am-
pujien Mika Ylijoki. 

Tänä kesänä kuudennen kerran järjestetty 
WasaMatch 2010 pistoolipractical-kilpailu oli 
monin tavoin pohjalaisen talkootyön juhlaa. 
Kisapaikkana oli Kivijärven ampumaurhei-
lukeskus Vaasan kupeessa. Keskus tarjo-
aa hyvät puitteet kilpailujen järjestämiselle. 
Tuomarit ja toimitsijat, joita oli 50, ampuivat 
kisan lauantaina, ja varsinainen kilpailu, jos-
sa ampui 80 kilpailijaa, oli sunnuntaina 25. 
heinäkuuta. 

Kilpailuorganisaatio oli viritetty huippuun-
sa, ja sen ansiosta viimeiset kilpailulaukauk-
set ammuttiin jo neljän aikaa iltapäivällä eli 
selvästi ennen suunniteltua päättymisaikaa. 
Hyvän organisoinnin ja teknisen toimivuuden 
lisäksi on kilpailun onnistumiselle tärkeää 
kilpailun tunnelma. Monessa urheilutapah-
tumassa on kyllä yritystä ja uhoakin, mutta 
tunnelma saattaa jäädä vaisuksi.

- Kilpailun johto on avainasemassa kilpai-
lun hengen luomisessa, totesi huippuampu-
jiimme kuuluva Raine Peltokoski. 

- Hyvin johdetun kilpailun tunnistaa positii-
visesta ilmapiiristä.  

WasaMatchissa tunnelma oli rennon rei-
pas ja ilmassa oli runsain määrin pohjalaista 
empatiaa. 

keskustelua 
kehittämishaasteista
WasaMatchin yhteydessä keskusteltiin myös 
laajasti Practical-ammunnan tulevaisuudesta.

VS-VA:n Practical-jaoston puheenjohtaja 
Matti Mikkola on innostunut siitä positiivises-
ta kehityksestä, joka on tapahtunut Wasa-
Matchin kuuden toimintavuoden aikana. 

- WasaMatch on jaostolle tärkeä, koska se 
on toimintamme suurin yksittäinen tulolähde. 
Ilman voittoa tuottavia kisoja olisivat toimin-
taedellytyksemme paljon kapeammat. Mutta 
nyt voimme taloudellisesti tukea seuramme 
muutakin toimintaa perinteisissä lajeissa. 

Mikkola olisi valmis suurempiinkin haastei-
siin esimerkiksi yhdessä Pohjanmaa Practi-
calin kanssa, jolloin voitaisiin järjestää vaik-
ka kaksipäiväiset kisat. Ensimmäinen päivä 
ammuttaisiin Vaasassa ja toinen Ilmajoen 
Huissilla.  Pohjanmaa Practicalin aktiivi Atte 
Vainionpää antaa ajatukselle taustatukea. 

Tällä hetkellä Practical-kisojen kysyntä 
ylittää tarjonnan. Kansainvälisesti laajalti kil-
pailevan Timo McKeownin mielestä kilpailu-
osuuksien organisoinnilla voitaisiin ampuma-
osuuksia lisätä ja siten vastata kilpailijoiden 

haluun ampua enemmän laukauksia. Samoin 
voitaisiin järjestää aseluokkakohtaisia kil-
pailuja ja ottaa kilpailukalenteriin useampia 
kisoja samoille viikonlopuille. Toisen huip-
puampujamme Raine Peltokosken mielestä 
kilpailumaksuja voitaisiin korottaa ja annettai-
siin markkinavoimien hoitaa kysynnän ja tar-
jonnan tasapaino. Keskustelu asiasta jatkuu.

Kokeneimpiin Practical-ampujiimme kuu-
luva Hannu Maunula pitää asemarkkinoiden 
toimimattomuutta esteenä urheiluammun-
nan kehittymiselle. Tilanteeseen pitää hänen 
mielestään saada korjaus pikaisesti. Practi-
cal-puolella tarvitaan myös runsasta kilpai-
lutoimintaa. Kilpailutehtävillä ja osuuksien 
suunnittelulla on Practicalissa suuri merkitys, 
koska ne ohjaavat ampujien harjoittelua.

Toiminnan jatkuva arviointi ja järkevä uu-
distaminen tulisi ottaa Practical-ammunnas-
sakin vakiintuneeksi toimintatavaksi. Practi-
calia ohjaavat kansainväliset säännöt, joihin 
emme voi vaikuttaa, ja oma kilpailijoiden ran-
king-järjestelmämme. Jos kilpailutoimintaa 
kasvatetaan ja kehitetään laadullisesti, olisi 
ehkä samalla mietittävä nykyisen ranking-
järjestelmän uudistamista tai ainakin sen il-
meisimpien puutteiden korjaamista.  

Ja tällöin on hyvä muistaa, että muutosten 
vastustajia ovat aina ne, jotka hyötyvät eniten 
olemassa olevan järjestelmän puutteista.

Teksti: Rolf Leppänen   Kuvat: Rolf Leppänen ja Hannu Maunula

Wasa match 2010  
- hyvin organisoitu practical-kilpailu
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FaKta >> Wasa Match 
n seura: vaasan ampujat ry (perustettu vuonna 1928) ja vasa skyttegille r.f. (perustettu vuonna 

1929) yhdistyivät vuonna 1988 yhdeksi seuraksi: vasa skyttegille - vaasan ampujat r.f.
n seurassa on 400 jäsentä.
n jäsenet ovat voittaneet vuosittain useita arvokisamitaleja
n Wasa match - ipsc pistoolikilpailu
n vaasassa järjestettävä kansallisen tason avoin ipsc-kilpailu. syntyi vuonna 2005 

ajatuksesta saada laadukas practical-kilpailu pohjanmaalle.
n vuosina 2005-08 Wasa match toteutettiin yhteistoiminnassa pohjanmaa practical 

ry:n kanssa. yhteistyö on edelleen tiivistä.
n Wasa matchissa ampuu vuosittain 130 kilpailijaa, joista 50 on myös 

toimitsijatehtävissä.
n kilpailussa on seitsemän ampumaosuutta, joissa ammutaan yhteensä 120 laukausta.
n Wasa match on vuosien saatossa paaluttanut itselleen näköisensä ja kokoisensa tilan 

kansallisessa kilpailukalenterissa.  

FaKta >> Practical-ammunta
n Kansainvälinen kilpailuammuntalaji, lyhennys IPSC.
n Suomen Ampumaurheiluliiton jaosto.
n Suomessa harrastajia 1800, pääosin nuorehkoja miehiä. 

Kilpailijoiden suoritettava turvallisen ampujan koe. Vain osa 
harrastajista kilpailee kansallisella tasolla. 

n Kolme avaintekijää: osumien tarkkuus, aseiden voima ja 
liikkeen sekä ampumisen nopeus.

n Kilpailu koostuu erilaisista ampumaosuuksista (stage). Lyhyillä 
osuuksilla ammutaan useimmiten yhdestä, keskipitkillä 
osuuksilla enintään kolmesta ja pitkillä osuuksilla useammasta 
paikasta, kuitenkin niin, että yhdestä näkymästä ammutaan 
enintään 9 laukausta ja maksimilaukausmäärä on 32.

n Ammutaan pahvitauluja, rikkoutuvia kohteita (esim. savikiekot) 
ja metallista kohteita.

n Kilpailuja järjestetään pistoolille, haulikolle ja kiväärille.
n Ehdoton turvallisuusvaatimus. Practicalin säännöt ovat 

tiukemmat kuin missään muussa urheiluammunnan lajissa. 
Kilpailusta hylkäys tulee pienestäkin virheestä. 

n Vaatii suurta henkistä ja fyysistä kestävyyttä.

suomeenko mm-kisat?
Timo McKeown on kilpailija, joka mitä ilmei-
simmin asettaa itselleen kunnianhimoiset 
tavoitteet. Tästä seuraa johdonmukaisesti, 
että hän haluaisi myös kilpailutoiminnan laa-
dun jatkuvasti kehittyvän. EM-kisat olisivat 
hänestä tavanomainen tavoite. Mutta miksi 
emme tavoittelisi Practicalin MM-kisoja jos-
kus tulevaisuudessa, hän pohtii.

Konkretisoimatta kisatavoitetta on Pelto-
koski samoilla linjoilla. Hänen mielestään 
tänä vuonna Suomessa järjestetyt kivää-
ripracticalin PM-kisat olivat erinomainen 
tapahtuma, jossa oli ampujia kymmenestä 

maasta. Pistoolikisojen järjestäjinä emme 
pärjää vakiintuneille manner-Euroopan mail-
le. Haulikossa ja kiväärissä meillä olisi kuiten-
kin hyvä mahdollisuus toimia aivan eturinta-
massa. Mittavien kansainvälisten, jopa pari 
viikkoa kestävien kilpailujen järjestäminen 
on haastavaa, mutta mahdollista use-
amman seuran ja urheiluammunta-
keskuksen yhteistyönä. Ryhdytäänkö 
tuumasta toimeen?

 
Kirjoittaja on toiminnallisen  
kilpa-ammunnan harrastaja  
ja lajituomari. 

f Practical on vauhdikas laji, jossa ratkaisevat ammunnan 
tarkkuus ja liikkeen nopeus.  (Kuva Hannu Maunula)

i Timo McKeownin mielestä Suomi voisi tavoitella 
Practical- ammunnan MM-kisoja.  (Kuva Hannu Maunula)

Hannu Maunula on johtanut WasaMatchia jo kuuden vuoden ajan. (Kuva Rolf Leppänen)
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a
rtem Nekrasov, Filip Praj, Shayan 
Masood… Muutama esimerkki kak-
soistrapista kertoi kansainvälisen 
nuorten haulikkolajien cup-finaalin 

osanottajista ja siten kilpailun tasosta Orimat-
tilassa elokuun lopussa.

Kun nuorten haulikkoampujien maailman 
huiput kokoontuivat Orimattilaan IJSC-finaaliin 
18.-22. elokuuta, oli avauspäivän osanottaja-
lista varsin vakuuttava: kaksoistrapissa olivat 
mukana juuri päättyneiden Münchenin MM-
kilpailujen poikien pronssimitalisti Filip Praj 
Slovakiasta, viitonen Artem Nekrasov Venäjäl-
tä ja seitsemäs Shayan 
Masood Intiasta.

Tyttöjen puolelta mainittakoon puolalainen 
Aleksandra Jarmolinska, joka sijoittui MM-
skeetissä neljänneksi.

IJSC-finaaliin (International Junior Shotgun 
Cup) osallistui nuoria haulikkoampujia kym-
menestä maasta yhteensä melkein sata. Nyt 
järjestetty nuorten cup-finaali oli järjestykses-
sään toinen, sillä viime vuonna ensimmäinen 
finaalitapahtuma oli Italiassa. Erikoista oli, et-
tei kilpailua ideoimassa ollut Italia lähettänyt 
ampujiaan Suomeen.

Finaaliin osallistuivat Suomen, Venäjän, 
Slovakian ja Intian lisäksi Malta, Puola, Sak-
sa, Ranska, Liettua ja Viro.

Teksti ja kuvat: Lassi Palo

ijsc-Finaali, Orimattila 18.-22.8.2010
CUP-FINAALIT:
Kaksoistrap: 1) filip praj, slovakia 48, 2) maksim lazarev, venäjä 47, 3) artem 
Nekrasov, venäjä 45, 4) Nathan lee xuereb, malta 41/2, 5) artur mingasov, 
venäjä 41/1, 6) shayan masood, intia 40.
trap, pojat: 1) paul pigorsch, saksa 20, 2) maksim sykov, venäjä 19/5, 3) 
aleksei Guljajev, venäjä 19/4, 4) Denis Zotov, venäjä 19/0, 5) lee micallef, 
malta 17, 6) mika Bister, suomi 15.
trap, tytöt: 1) melanie couzy, ranska 17/1, 2) carole cormeier, ranska 17/0, 
micaela Qvarnström, suomi 13/3, 4) tina Böhm, saksa 13/2, 5) jekaterina 
tischenko, venäjä 11, 6) aleksandra aleksejeva, venäjä 8.
skeet, pojat: 1) teemu vähämäki, suomi 24/4, 2) Nicolas Quetier, ranska 
24/3, 3) olli honkanen, suomi 23, 4) sven korte, saksa 22/3, 5) christian 
Gärtner, saksa 22/2, 6) aleksandr Zemlin, venäjä 22/1.
skeet, tytöt: 1) jekaterina ponedelnikova, venäjä 24, 2) aleksandra 
jarmolinska, puola 22/2, 3) maria meleshenko, venäjä 22/1, 4) luice 
anastassiou, ranska 21/4, 5) Natalia vinogradova, venäjä, 21/3, 6) svetlana 
Neznamova, venäjä 21/0.

tulokset kokonaisuudessaan löydät ampumaurheilunetistä: www.ampumaurheiluliitto.fi

Intialainen Shayan 
Masood oli kisojen 

”pitkämatkalaisin” 
joukkuetoverei-
densa kanssa.

Haulikkolajien IJSC-finaaliin Orimattilaan 
tuli osanottajia kymmenestä maasta.

Slovakian Filip Praj voitti kaksoistrapin cup-finaalin.

nuorten haulikkolajien
maailman huiput orimattilassa
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Paras koskaan tehty
ammunnanharjoittelulaite

Noptel ST-2000
Sport II

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

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

www.noptel.fi

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

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

edustaa yli 25 vuoden kokemustamme
erinomaisesti tehden ammunnan-

harjoittelusta helpompaa ja
tehokkaampaa kuin koskaan.

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

edustaa yli 25 vuoden kokemustamme
erinomaisesti tehden ammunnan-

harjoittelusta helpompaa ja
tehokkaampaa kuin koskaan.

puolustusvoimien komentaja, kenraali ari puheloinen on suomessa ensi vuon-
na järjestettävien mustaruudin em-kilpailujen suojelija. suomen ampumaur-

heiluliiton delegaatio kävi kesäkuun lopussa kiittämässä puheloista suojelijan teh-
tävän vastaanottamisesta ja luovutti hänelle mustaruutijaoston pienoislipun sekä 
vanhoja aseita käsittelevän kirjan Drillingistä pystykorvaan. 

sal:n puheenjohtaja mikko Nordquist kiitti puheloista ja totesi, että on arvo-
kasta, että liitto on saanut hänet kisojen suojelijaksi. lisäksi puheenjohtaja kiitti 
puolustusvoimia sen ja sal:n yhteistyön erinomaisesta toimimisesta. yhteistyö 
toimii hyvin niin urheilija- kuin myös valmentajapuolella olosuhteita unohtamatta.

- tämä tehtävä on luonnollinen osa hyvää yhteistyötämme, ja otan sen vastaan 
mielelläni, puolustusvoimien komentaja vastasi.

em-kilpailut järjestetään haminassa 21.-28. elokuuta 2011. kilpailujen pää-
näyttämönä toimivat ruk:n radat ja haminan bastioni. kilpailuihin odotetaan noin 
300 kilpailijaa yli 25 maasta.

sal:n delegaatiossa olivat mukana puheenjohtaja mikko Nordquist, haminan 
ampumaseuran puheenjohtaja jorma lindfors, kilpailujen järjestelytoimikunnan 
puheenjohtaja paavo raukko sekä liiton toiminnanjohtaja risto aarrekivi. 

SAL:n delegaatio vieraili Puolustusvoimien komentajan, kenraali Ari Puheloisen luona. Kuvassa  
Paavo Raukko (vas.), Jorma Lindfors, Risto Aarrekivi, Mikko Nordquist ja kenraali Puheloinen

puhelOinen mustaruudin  
em-kilpailujen suojelijaksi

Jaakko Björkbackalla oli kiireinen elokuu: ensin MM-
kilpailut Münchenissä ja sitten nuorten olympialaiset 
Singaporessa. Nyt hän käy koulua Seinäjoella. 

jaakko Björkbacka oli mukana historian 
ensimmäisissä nuorten olympialaisissa, 

jotka järjestettiin elokuun lopussa Singapo-
ressa. Hän oli Suomen ainoa ampuja, ja hän 
osallistui 10 metrin ilmakiväärin 60 laukauk-
sen kilpailuun. Björkbacka sijoittui yhdeksän-
neksi tuloksella 587.

- Peruskilpailu oli ihan hyvää tekemistä, olen 
siihen tyytyväinen. Olin ensimmäisen kerran 
mukana shoot offissa. Ammuin siinä tuloksen 
45,1, jäin kolmanneksi ja putosin finaalista. En 
siis kovin korkealta pudonnut, hän naurahti. 

Kilpailun voitti Kiinan Ting Jie Gao tuloksel-
la 694,9 (594+100,9).

Alajärvellä asuva ja Lehtimäen Ampujia 
edustava nuori mies kehui nuorten olympia-
laisten tunnelmaa ja ilmapiiriä.

- Kaikki oli ihan erilaista kuin normaalisti kil-
pailuissa; oli paljon lehdistöä ja katsojia. Pidin 
todella paljon kaikesta, ikimuistoiset kilpailut!

Ainoa miinus oli se, että Björkbacka joutui 
odottamaan kahdentoista päivän ajan ennen 
kuin pääsi kilpailemaan. Matkasta tuli muu-
tenkin ajallisesti pitkä, sillä matkapäiviä kertyi 
peräti kahdeksantoista.

- Kaikenlaista ohjelmaa oli, mutta en niihin 
osallistunut ennen omaa kilpailuani. Sen jäl-

jaaKKO björKbacKa
mukana ensimmäisissä nuorten olympialaisissa

keen seurasin muiden kilpailuja ja kävin päivä-
retkillä. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun olin 
mukana kisoissa, joissa oli muitakin lajeja.

Björkbacka kiirehti Singaporesta suoraan 
koulunpenkille Seinäjoelle ensihoidon kou-
lutusohjelmaan. Muut aloittivat opiskelut 
elokuun alussa, mutta Björkbacka ei aivan 
siihen ”kyytiin” ehtinyt.

Suomesta nuorten olympialaisiin osallistui 
yhdeksäntoista urheilijaa ammunnan lisäksi 
seitsemässä lajissa. 

Nuorten olympialaiset on Kansainvälisen 
olympiakomitean alaisuudessa järjestettävä 
tapahtuma. Se järjestettiin 14.-26. elokuuta. 
Kisoihin osallistuneet nuoret olivat 14-18 vuo-
den ikäisiä, ja heitä oli yhteensä noin 3500 eri 
puolilta maailmaa. 

Singaporen kisat kattoivat samat 26 urhei-
lumuotoa, jotka ovat mukana myös Lontoon 
olympialaisten 2012 ohjelmassa. Osallistuja-
määriä ja kilpailulajeja on kuitenkin rajoitettu, 
ja jotkut lajit toteutetaan seka- sekä maan-
osajoukkuein.

Nuorten olympialaisissa yhdistyvät urheilu, 
kulttuuri ja koulutus. Kisojen visiona on ins-
piroida nuoria urheilemaan ja omaksumaan 
olympismin arvoja omaan elämäänsä. 

Kisat noudattavat perinteistä neljän vuoden 
olympiadia. Seuraavat nuorten olympialaiset jär-
jestetään talvella 2012 Innsbruckissa, ja seuraa-
vat kesäkisat ovat Nanjingissa vuonna 2014.

Teksti ja kuva:
Lassi Palo
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Kymppigolfin hylsy matti erKKilälle

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

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

puhdistusvaah
to

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

Forrest tuotteet hyvinvarustetuista
aseliikkeistä kautta maan!

38,90¤
500 ml

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

11,90¤
90 ml

8,70¤
150 ml

17,90¤
400 ml

17,90¤

puhdistusvaah
to

UUSI
SUUREMPI

KOKO!38,90¤

8,70¤

11,90¤

Hinnat voimassa sitoumuksetta 31.12.2010 asti.

Pekka Hartikainen (vas.) voitti pisimmän lyönnin kisan. Markku Munne 
lyöntipelin ja Matti Erkkilä pistebogey-kisan Ampujien 10-golfissa. Sakari 
Lääperi (oik.) vei voiton yhteistyökumppaneiden kisassa.Kaksitoista vuotta sitten (1998) Pekka Kurkinen keksi 

isänsä kunniaksi järjestetyssä Unkan Matsi -ampuma-
kilpailussa kutsua kaverinsa Jyrki ja Lasse Lehtosen 

jatkamaan kisailua golfmailojen kanssa Master Clubille. Siel-
lä syntyi pelin jälkeen ajatus, että tätä pitää jatkaa ja kutsua 
muitakin ampujia mukaan. Päätettiin perustaa ampujien oma 
golfkisa ja annettiin nimeksi Kymppigolf.

Seuraavana vuonna oli jo koossa kymmenkunnan ampujan 
innokas golfjoukko. Vuonna 2000 Jyrki Lehtonen toi kiertopal-
kinnoksi tykin hylsyn. Kilpailun voittaja Erkki Lario kaiverrutti 
ennen omaa nimeään sekä Lasse Lehtosen että Pekka Kur-
kisen nimet, kun toverillisten sääntötulkintojen lopputuloksena 
oli ollut tasapeli.

Tämän vuoden kilpailu järjestettiin heinäkuun 19. päivänä. Kil-
pailupaikkana oli hyväkuntoinen Hyvinkää Golfin kenttä, ja sää 
suosi tapahtumaa. Kymppigolfin pääkilpailu pelataan pistebo-
gey-kilpailuna. Tämän vuoden voitti Matti Erkkilä pistein 39. 

Markku Munne, edellisen vuoden voittaja, toimi kilpailun vas-
taavana järjestäjänä. Järjestelytehtävien lomassa hän teki koti-
kentällään parhaan tasoituksettoman tuloksen, 91 lyöntiä. Pisin 
draivi -kilpailun voitti Pekka Hartikainen. Ampujien tarkkuus ei 
riittänyt lähimmäksi lippua -kisassa. Kukaan ei osunut viheriölle!

Tapahtumaan liittyi myös SAL:n yhteistyökumppaneiden 
kilpailu. Sen voitti vastuksen puuttteessa TeliaSoneran Sakari 
Lääperi. Hän iski peräti 41 lyönnin tuloksen. Se olisi riittänyt 
ampujienkin sarjan voittoon. 

Toiminnanjohtaja Risto Aarrekivi lupaili yhteistyökumppa-
neille heidän toivomuksestaan syksylle uutta kilpailua. Hyvin-
kään kisan ajankohta oli sopimaton monelle, joka olisi halun-
nut mukaan.

Kymppi-golf järjestetään ensi vuonna Siuntiossa Pickala 
Golf Clubin kentällä. Päivästä päätetään heti, kun SAL:n vuo-
den 2011 SM-kisojen päivämääristä on päätetty. Kisan tiedo-
tus hoidetaan pääsääntöisesti sähköpostitse. Kilpailusta kiin-
nostuneet voivat lähettää osoitteensa: kuvajuttu@gmail.com 
(Matti Erkkilä).

tulOKset, pistebOgey, pääKilpailu:
1) matti erkkilä 39, 2) markku munne 37, 3) pekka hartikainen 37, 4) sami 
valkama 37, 5) erkki lario 34, 6) risto aarrekivi 34, 7) juha hirvi 33, 8) 
tapani lyytinen 32, 9) pekka kurkinen 30, 10) tommy Wickström 29, 11) 
mika arponen 27) 12) tero hovila 25, 13) pekka röppänen 22, 14) timo 
alanen 22, 15) harri honkanen 21, 16) jyrki lehtonen 21.
tasOituKsettOmat tulOKset: 
1) markku munne 91, 2) tapani lyytinen 92, 3) juha hirvi 92, 4) tero hovila 
92, 5) sami valkama 93, 6) pekka hartikainen 95, 7) tommy Wickström 
100, 8) pekka kurkinen 101, 9) matti erkkilä 109, 10) risto aarrekivi 109. 

2010: matti erkkilä
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:

Teksti ja kuva: Matti Erkkilä
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Kauhavan Ampujat jännäävät arvontaa.

25m pienoispistooli joukkue 14T.

URHEILUAMPUJA 4/201038

Hellettä, kuumaa väreilyä, tuulen pyörteitä, auringonpaistetta ja 
paljon muutakin ihmeteltävää oli tänä kesänä kultahippufinaalissa 
Joensuussa. kaiken kruunasi loistava kesäsää, joka jaksoi paistaa 
ja lämmittää nuoria ampujiamme erinomaisen hyviin tuloksiin.  

ultahippujen ruutiasefinaali käytiin lauantaina 7. elokuuta Joensuussa Onttolan 
ampumaradalla. Ensimmäinen erä käynnistyi kymmeneltä ja kisat päättyivät 
iltapäivällä kello 18 alkaneeseen palkintojenjakotilaisuuteen.

Kultahippufinaaleissa Joensuussa asetti aseensa tuelle 108 nuorta ampujaa 
24 seurasta. Alle 12- ja 14-vuotiaiden pienoiskivääri- ja pienoispistoolisarjoihin 
saapui osanottajia aina Ahvenanmaalta saakka. Sodankylän Ampujien kilpailijat olivat 

Yli sata lasta tähtäsi Kultahipuissa Joensuussa
Teksti ja kuvat: Timo Rautio

Kilpailunjohtaja Taisto 
Häkkinen ja arvontapalkinnot.

50m kivääri makuu joukkue T14 
voittaja Kauhavan Ampujat.

Cristian Friman valmistautuu 12T 

pistoolin pronssiuusintaan.

Kauhavan Ampujat 
saapuivat Bussilla.

Marianne Palo keskittyy juuri ennen 
pronssin uusintaa T12 pistoolissa.

50m kivääri makuu joukkue 12T.

Joukkueenjohtajien 
palaveri.

50 pistettä!



25m pienoispistooli joukkue 12T.

25m pienois- 
pistooli 20ls 12 T.

25m pienoispistooli 30ls T14.

25m pienoispistooli joukkue 14T.

50m kivääri 20 ls makuu 12T.

Joni Okkola 
Kankaanpään 
Ampujista 
keskittyy.
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pohjoisimpia.  Viime vuonna Sodankylän finaaleissa oli 89 ampujaa. 
Tukiammunnan valtakunnalliset ruutiammunnan Kultahippufinaalit vastaavat 

periaatteessa ikäluokkien SM-kilpailuja, vaikka mestaruusstatusta kisoilla ei 
varsinaisesti olekaan.

Kilpailusarjoina pienoiskiväärillä ja pienoispistoolilla ovat 12T ja 14T. Ampuja saa 
täyttää sarjan mukaisen maksimi-iän kilpailukauden (1.10.2009-30.9.2010) aikana. 

Palkintojenjaossa oli kuuma tunnelma, kun sarjojen kahdeksan parasta palkittiin. 
Järjestävä seura, Joensuun Ampujat, oli panostanut hyvin koko finaalitapahtuman 
järjestelyihin. Ensi vuonna eli 2011 kisaillaan Kultahippujen ruutiaseiden finaalit 
myös Joensuussa. 

Yli sata lasta tähtäsi Kultahipuissa Joensuussa

Teemu Hertz 
Mikkelin Ampujista 
ampuu ja Isä 
Markku kiikaroi.

Martti Halttunen johti 
pistooliammuntaa.

Sanna Lagerilla Kauhavan Ampujista oli 
syytä hymyyn. Voitto tuli 14T kiväärissä.

Kiitokset Joensuun Ampujille. Tapaamme taas ensi vuonna Joensuussa!
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miksi harrastat ammuntaa?
Ammunta on hauskaa.

Tavoitteesi? Olla olympia-ampuja.

mikä on kivointa ammunnassa?
Suorituksen onnistuminen.

millainen hyvä ampuja on 
luonteeltaan? Yrittää parhaansa.

unelmasi? Olla onnellinen.

minkälainen on hyvä valmentaja?
Rauhallinen ja kannustava.

Kuka on sinun esikuvasi tai idolisi 
urheilussa? Juha Hirvi ja Henri 
Häkkinen. Molempien julisteet on 
huoneeni seinällä.

mitä muuta toivoisit seurasi 
toiminnalta kuin ammuntaa?
Retkiä.

Tekniikka vai tahto? Tekniikka.
mikä on lempihedelmäsi? Lakka.
Jos olisit eläin, niin mikä eläin olisit?
Karhu.
mukavin kouluaine? Puukäsityöt.
Suklaa vai salmiakki? Suklaa.
Lempiväri? Sininen.
paras elokuva?
Länkkäri, Lähtö Yumaan.
mikä sinusta tulee isona?
Elämä tuo tullessaan.

Kuka olet? Tomi Nopanen.

mistä? Haminasta.

Kuinka vanha olet? 10 vuotta.

Seura, jota edustat?
Haminan Ampumaseura.

Kauanko olet harrastanut ammuntaa?
Kohta 5 vuotta.

Lajisi? Ilmakivääri ja pienoiskivääri.

Valmentajanasi toimii?
Isä Rauno Nopanen.

mitä muita harrastuksia sinulla on?
Kalastus, pyöräily, uinti.

miten aloitit ammunnan?
Isä  toi radalle ja sain innostuksen.

minkälainen olet luonteeltasi?
Pitkäjänteinen ja rauhallinen.

revolverihaastattelussa >
tomi nopanen
Haminan ampumaseura (has)

Koelaukaukset Kilpailulaukaukset Finaali

totuus...

rauno nopanen
Kuva: Marko Leppä

Tomi Nopanen

Lapsen
suusta
kuuluu
totuus...

Kuva: Marko Leppä
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Kuva: Juha Soini

totuus...

INTRO
Kuka olet? Rauno Nopanen.
mistä olet kotoisin? Haminasta.
mikä on toimenkuvasi seurassa?
Eniten näkyy seuran kenttätyössä ja 
nuorten harjoituksissa.
urheilutaustasi? Nuorena hiihto ja 
motocrossia harrastuksena ja 12-20 
vuotta kilpa-ammuntaa.
miten olet päätynyt ohjaamaan  
ja valmentamaan?
Oman pojan innostus ammuntaan toi taas 
minut ampumaradoille takaisin.

VARSINAISET BIISIT
mikä on urheilijan tärkein ominaisuus?
Tietää mitä lajilta haluaa. Kärsivällisyys, sillä 
ammunta on monesti aika yksinäistä työtä.
mikä on suomalaisen  
ampumaurheilun tila? Melko hyvä ja 
hienointa, että on paljon uutta lahjakasta 
ampujaa nousemassa huipulle.
mikä on suomalaisen nuoriso-
ammunnan tila? Hyvältä näyttää kun 

toisen-
     lainen 
         totuus

Ja sitten kuullaan

-vanhempien suusta

rauno nopanen
Kuva: Marko Leppä

noiskivääri ja 25 m pistooli, 300 m, hirvi ja 
karju radat noin 3 kilometriä keskustasta.
millainen on nuorten harrastajien 
tilanne seurassasi? Ilma-asepuolella on 
uusia harrastajia tullut lisää.
millainen on hyvä valmentaja?
Huomioi nuoria myös muissa harrastuk-
sissa ja heidän toiveitaan kuunnellen. 
Radalle tulo täytyisi olla mielekästä.
mikä on valmentajan työssä 
palkitsevinta? Ilo mikä näkyy nuoresta 
kun on se hyvä päivä.
Entä haasteellisinta? Oman pojan 
kohdalla niitä on aika vähän, mutta aina 
uutta ja kehitettävää on tulossa.
mitä nuoret kaipaavat toimintaan 
ammunnan lisäksi? Leireillä muuta esim. 
pelit, uimiset, vapaa-ajan viettoa.
mitä mieltä olet mentaalisesta 
harjoittelusta? Se on mielestäni hyvä.
hienoin urheilija, jonka tiedät? Viljo 
Periaho. Hienoa työtä nuorten ampujien 
hyväksi, joka on myös aina huumorilla 
maustettu missä ”Ville” on paikalla.
Tiedätkö, mikä on seurasi toiminta-
ajatus? Jatkaa seuran kehittämistä.

Laulun sanat > rauno nopanen
haminan ampumaseura (has)

seuraa niitä satoja nuoria, joita näkee 
Kultahippukisoissa mukana.
mikä on Kaakkois-Suomalaisen 
ampumaurheilun tila?
Maakuntatasolla käydään kesällä ja 
talvella ainakin 12 kisaa ja se on saanut 
paljon ampujia liikkeelle. Eri seurat 
vuoronperään järjestäjinä. Nuoria on 
kiitettävästi mukana ja on koko ajan 
kasvussa. Sarjoja ammutaan 8 v – 70v.
mitkä ovat tavoitteesi valmentajana?
Tavoite olisi saada uusia nuoria 
harrastuksen pariin ja nykyisten nuorten 
kannustamista eteenpäin. 
määrittele kouluarvosanalla seuranne 
ryhmähenki? Hyvä 8.
millainen on vanhempien rooli 
seurassanne? Talvikaudella vanhempien 
työ on vilkkaampaa mutta kesän 
ruutipuolella on aina parantamisen varaa.
mikä on seurasi historian kohokohta?
HAS: n MM- ja olympiaedustajat ja 
nykyisten nuorten Kultahippumenestykset.
millaiset harjoitusmahdollisuudet  
seurassanne on? Erittäin hyvät. Ilma-
aseet ja 25 m ruuti sisällä 24 h. Muut pie-
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Yksi kaikkien aikojen parhaista pistooliampujista, kolmin-
kertainen olympiamitalisti Pentti Linnosvuo kuoli  vai-
keiden aivosairausvaiheiden uuvuttamana 13. heinäkuuta 
Suursuon sairaalassa Helsingissä. Ikuiseen lepoon koko 

ampumaurheilua seuraavan maailman tuntema mestari siunattiin Mal-
min kappelissa viides elokuuta.  Hän oli 77-vuotias.

Pentti Tapio Aleksi Linnosvuo syntyi Vaasassa 7.3. 1933, mutta jo 
vuonna 1939 perhe muutti asemapäällikkö Akseli Linnosvuon töiden 
mukana Helsinkiin. Huopalahden radalla Pentti muiden urheiluharras-
tusten ohessa aloitti 15-vuotiaana huikeisiin tuloksiin johtaneen am-
pujan uransa. Ensimmäisen yleisen sarjan  Suomen mestaruuden hän 
saavutti pienoispistoolin kuvioammunnassa ollessaan vasta 18-vuotias 
koulupoika.

Lahjoja olisi ollut myös palloilulajeissa, joihin kiinnostus säilyi vielä 
ampumaurheilun huippuvaiheissakin.  Pentti pelasi koripalloa nuorten 
SM-tasolla, jalkapalloa Suomen sarjassa ja kuului jääkiekossa maajouk-
kuevalmennettaviin.

Ylioppilaaksi valmistumista harrastukset  hieman hidastivat. Kun 
lakki Arkadian yhteislyseosta oli saatu ja Melbournen kisat käyty, Pentti 
valmistui merkonomiksi, työskenteli reilun vuoden Hämmerlillä Sveit-
sissä ja aloitti sitten varsinaisen työuransa SOK:lla, mistä hän myöhem-
min siirtyi Serlachiuksen palvelukseen vastaamaan yhtiön suurasiakas-
myynnistä.

Rakettimaisen ampumauran taustavoimina on kannustavan isän 
ohella muistettava Suomen Metsästysyhdistyksen kaksi pistooliässää 
Veli-Jussi Hölsö ja P.H. Näätänen, jotka ottivat lahjakkaan vasurin ho-
teisiinsa. Hölsö oli esikuva, Peho Näätäsestä kehittyi ohjaaja, joka neu-
voi ja auttoi Penttiä koko uran ajan.

Kultaa ja kunniaa
Se ura toi kuusitoista henkilökohtaista Suomen mestaruutta, kuusi Poh-
joismaiden mestaruutta, MM-pronssia olympiapistoolilla Caracasissa 
1954 sekä vielä isopistoolin joukkuekultaa samoissa kisoissa. Mutta en-
nen kaikkea Pentti Linnosvuo loisti olympiaradoilla: kaksi kultaa, hopea 
sekä neljäs ja viides sija. 

19-vuotias lahjakkuus väläytti jo Helsingin kisoissa 1952 ampumal-
la laina-aseella viidenneksi olympiapistoolissa. Tulos jäi kultamitalista 
vain kahden ja himmeämmistä mitaleista pisteen päähän.  

Neljä vuotta myöhemmin Melbournesta saatiin jymyuutinen. Pentti 
Linnosvuo oli voittanut vapaapistoolin olympiakultaa uudella Suomen 
ennätystuloksella 556. Sen uutisen ja Porilaisten marssin kuuleminen 
oppilasajan sotilasleirissä oli myös tämän kirjoittajalle sykähdyttävä ko-
kemus.

Olympiapistoolillakin Pentti pääsi uusintaan pronssista, mutta hävisi 
kovatasoisen jatkokilvan pisteellä.

Olympiapistoolia hän kuitenkin piti päälajinaan. Roomassa 1960 kul-
tamitali tässä lajissa oli hyvin lähellä, mutta kolmen miehen uusinnan 
jälkeen tuloksena oli hopeaa. Kukapa olisi uskonut, että mitali neljä 
vuotta myöhemmin Tokiossa kirkastuu kullaksi. 

Me urheiluammunnan ystävät muistamme tuon kunnian päivän 
19.10.1964. Ensin Väinö Markkanen kultaa vapaapistoolilla. Sitten heti 
seuraavana päivänä jälleen sama kirkkain, himoittu mitali Pentti Lin-
nosvuolle olympiapistoolilla. Sellaista menestyksen huumaa ei suoma-
lainen ampumaurheilu ole koskaan aikaisemmin eikä myöhemminkään 
saanut kokea. Suomalaisten voitonjuhlat näissä kisoissa kruunasi vielä 
Pauli Nevalan keihäskulta.

Pentti Linnosvuolle voitto oli täyttymys, joka kostutti silmäkulmat. 
Onnittelujen tulvaan jokelsi silloin sanansa myös 11 kuukauden ikäinen 
Pia-tytär, jonka pikku tossuja Pentti oli pitänyt talismanina mukanaan.

Kannustava esikuva
Tämän tason saavutukset antavat aina kannustavan esikuvan. Kannus-
tajana ja opettajana tämä taitaja toimi myös konkreettisesti. Mexicon 

1968 kisojen jälkeen, joissa Linnosvuo avajaissa kantoi Suomen lippua 
ja sijoittui mielilajissaan yhdenneksitoista, kilpailu-uraa täydentämään 
tulivat valmennustehtävät ja luottamustoimet. Pentti kävi jakamas-
sa osaamistaan ulkomailla, ja auliisti hän pyydettäessä antoi vihjeitä 
myös suomalaisille kilpakumppaneilleen.

Vuodet 1983-99 Linnosvuo toimi Suomen Metsästysyhdistyksen 
puheenjohtajana ja Suomen Olympiavoittajat ry:n puheenjohtajana 
1995-98. Tiiviisti hän oli mukana myös Itä-Helsingin Reserviupseeri-
en ampumatoiminnassa. 

Ansioistaan Pentti Linnosvuolle on myönnetty Suomen liikunta-
kulttuurin ja urheilun suuri ansioristi ja Suomen Ampumaurheilulii-
ton kultainen ansiomerkki.

Millainen oli mies näiden voittojen takana? Siihen voivat parhaiten 
vastata hänen läheisensä ja laaja ystäväpiirinsä opiskelun, työn ja har-
rastusten parista.  

Pentti oli avoin ja seurallinen, itsetuntoinen mutta herkkä, luontee-
na itse rauhallisuus, yleensä hyväntuulinen ja energinen, mutta myös 
periaatteissaan tiukka, todistavat erä- ja kilpaveikot sekä viimeisten 
vuosikymmenten elämänkumppani.

Ampujatoverit ja läheiset muistavat, että Pentti oli myös tunnolli-
nen valmistautumisessaan kisoihin.  Suurkilpailujen edellä hän siirsi 
hyvissä ajoin kellonsa ja elämänrytminsä paikallisiin olosuhteisiin. 
Hänen ei tarvinnut ampua suuria laukausmääriä, hän keskittyi lataa-
maan akkunsa, ja kuten tiedämme, se lataus kesti kovankin kilpailu-
paineen. 

Keskeinen latautumispaikka oli Kuusamo, missä hänellä oli mökki. 
Siellä Pentti metsästi ja kalasti, viihtyi ja lepäsi ystäviensä ja rakkaitten 
koiriensa parissa. Saalista tuli. Mestarin käsi oli tarkka myös kiväärin 
ja haulikon käyttäjänä.

Kuusamosta lähti osaltaan se voima, jonka tuloksia me suomalaiset 
ylpeänä muistelemme.

Pekka Kurkinen

Pentti Linnosvuo on poissa
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// PÄÄTÖKSIÄ & TIEDOTUKSIAOnneksi  Olkoon!90 VuoTTa   
Nykänen Heikki SA 19.9.
   
80 VuoTTa   
Salonen Keijo KuusA 7.9.
Landstedt Reino K-64/P-HA 18.9.
Landstedt Reino NoSA 18.9.
Neva Lasse SA 16.10.
   
75 VuoTTa   
Mansikkamäki Erkki P-HA 25.9.
Kangasniemi Pertti P-HA 7.10.
Salonen Atso K-64 14.10.
   
60 VuoTTa   
Grönfors Arto SA 22.9.

Hännikäinen Raimo PAS 27.9.
Koskela Jorma P-HA 27.9.
Didrichsen Peter ESF 27.9.
Muuronen Erkki KuusA 29.9.
Kankare Ilkka OMAS 6.10.
Järvinen Erkki K-64 7.10.
Leinonen Seppo SA 8.10.
Leppänen Markku MSA 10.10.
Backman  Jorma K-UAS 13.10.
Painilainen Kyösti HAS 24.10.
Lindqvist Roger PAS 25.10.
   
50 VuoTTa   
Koivisto Erkki P-HA 2.9.
Virtanen Seppo SA 4.9.

Turppa Jari NoSA 11.9.
Suoranta Matti K-64 13.9.
Keskinen Timo NoSA 13.9.
Kantola Petri SäSA 20.9.
Koho Jari HAS 20.9.
Varho Hannu SA 23.9.
Pelkonen Jukka SA 26.9.
Mäkinen Juha P-HA 28.9.
Hakkarainen Veijo KuusA 29.9.
Siukola Seppo AlavA 2.10.
Hellemaa Peter SA 4.10.
Jokinen Jukka P-HA 20.10.
Liljander Timo HAS 27.10.

urheiluampuja-lehti julkaisee vain ne syntymäpäiväonnittelut, jotka seurat toimittavat 
ampumaurheiluliittoon pirjo manniselle lehden aineistopäivään mennessä.  
seurojen pitää varmistaa, että syntymäpäiväsankarit haluavat merkkipäivätietonsa julkaista.
merkkipäivätiedot voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen: pirjo.manninen@ampumaurheiluliitto.fi
tai kirjeitse osoitteeseen: ampumaurheiluliitto, pirjo manninen, radiokatu 20, 00093 slu.

OnneksiOlkoon!

// Tavarapörssi

myydään ilmakivääri steyr mannlicher lG ip (650 €), kurt thunen ampujan 
puku koko 48 (takki 200 € ja housut 180 €), ahG-kengät koko 44 (150 €), 
kt-ampumahihna 1-solkinen sal (30 €), ahG-hihakiinnike (10 €), kaukoputki 
Zoom 15-45x60 mm (10 €), vasemman käden hanska (10 €). kaikki todella 
hyväkuntoisia ja vähän käytettyjä, kuin uudet. puku ja kengät olleet yhdellä 
käyttäjällä ja uutena ostetut. lisäksi kiväärin mukana tulee aseen kantopussi ja 
huoltolaatikko. akorhonen21@gmail.com  050 4019388

myydään kahva hämmerli 280 rink oik xl. uusi rink kahva hämmerli 
280 vakiopistooliin, säädettävä kämmentuki, oikea kät. koko xl. kahva on 
käytttämätön. hinta 150 €. ari kivimäki 0500 130097 tai arikivimaki@luukku.com

myydään vakiopistooli pardini fiocchi sp .22lr. aseessa on säädettävä 
standardi kahva sekä kaksi lipasta (toisesta lippaasta puuttuu painin nasta, toimii 
kuitenkin normaalisti). sinitykset ovat hieman kuluneet piipun vaipasta, muuten 
käytön jälkiä ei juuuri ole. aseen mukana tulee muovinen aselaukku.
hintapyyntö 600 euroa. ari Niemi 040 7529225 tai arijuhani.niemi@gmail.com

myydään Walther-isopistooli, Gsp 32 cal. ase on hyväkuntoinen ja siinä on 
Waltherin vuolematon l-koon kahva. hinta 500 euroa. lisäksi myydään lee 
challenger o-runkoinen latauspuristin, 2 kpl 32 cal. holkkeja, käsinallitin, perfect 
powder -ruudinmittausannostelija, lee safety scale -vaaka ja ruutisuppilo. hinta 
55 euroa. tiedustelut 040 593 3629 tai sähköpostilla seppo.leskinen@pp.inet.fi

myydään feinwerkbau-ilmapistooli, co2 mod.2 cal. 4,5/.177. hintapyyntö 420 e. 
ota yhteyttä: lilja kemppainen, liljakemppainen@gmail.com, 040-5912457

myydään anschutz-pienoiskivääri model 54 match x-piipulla. hyvin pidetty ja 
tarkkakäytinen pienoiskivääri hyvillä varusteilla. käyntitakuu lapua midas+ ja 
eley tenex -patruunoilla 10mm. valintasi mukaan joko alutukki anschutz precise, 
puutukki tai vanhempi anschutz alutukki. hinta muodostuu kokonaisuuden 
mukaan. ota yhteyttä: veli-matti mukari, vemamu@nic.fi tai 050 4900835.

myydään Walther Gsp 22+32 s&W -pistooli. siisti,toimiva 22-32 cal 
vaihtosarja Walther. uusi kahva, koko l /r, lippaita 4 kpl, laukaisukoneisto 3 kpl, 
omassa muovisalkussa. hintapyyntö 1100 €.
erkki Naumanen 040 036 4479 tai sähköposti, erkkinaumanen@gmail.com

myydään anschütz 1907 match –ratapienoiskivääri. tarkka ase 
melamiinitukilla, asesepän petaama. koeammunta penkistä, tulosliuska mukana. 
soveltuu nuorisokäyttöön, kevennetty tukki. jatkoputki. vaihdetaan ilmakivääriin 
anschutz 8002 alu. hp:1400 €. ota yhteyttä: puh: 0500 152450 (hamina).

myydään 3-asentotakki + ampumahousut kivääriampujalle kurt thune 
exclusive. kurt thune ampujan takki 3-asentomallia ja housut. täysnahkaiset 
(exclusive). takki n. kokoa 50 (takin täydelliset mitat saatavissa tarvittaessa) 
ja housut kokoa 48. oikeakätiselle ampujalle. takin värit punainen-musta-
valkoinen. takki ollut vain yhdellä käyttäjällä. talli siistissä & hyvässä kunnossa. 
housun värit punainen-musta-valkoinen. housut olleet kahdella käyttäjällä. 
housussa vetoketju oikean reiden kohdalla rikki. takin hinta 250 € ja housujen 
hinta 50 €. ota yhteyttä: kari haavisto, 040 547 6510 tai kari.haavisto@nsn.com

Ostetaan käytetty hyväkuntoinen paineilmakivääri + laukku, esim. feinwerkbau 
700 alu, anschutz 8002 tai vast.
lähetä tietoja/kuvia/tarjous emailina: roderasanen@hotmail.com

Ostetaan vakiopistooli. rinkin l kahva, pantakahva l-xl ja ilmapistooli, 
tarvikkeineen, pardini cal 22 lr ,steyr lp 50 compact, mek.laukaisulla. 
viilaamattomia, uudempia malleja.
ota yhteyttä: 0500 503 802, juhani.ristila at dnainternet.net

Ostetaan vakiopistooli (cal. 22) feinverkbau, pardini tai morini, oikean käden 
kahva, koko m-l, hyväkuntoinen.
ota yhteyttä: 044 594 2757, auvo.karna@kuhmo.net

Ostetaan haulikko. tuotteen merkki: Browning Gti skeet.
ota yhteyttä: aki vainio 040 544 7855

Ostetaan 22 cal. urheilu/vakiopistooli. tuotteen merkki: kaikki merkit. tuotteen 
malli: kaikki mallit. ostetaan hyvänä pidetty vakiopistooli, oikean käden kahvalla 
l-xl. tarjota saa osoitteeseen: pekka.toivio@elisanet.fi  tai 044 2566881

grande Finale 29.-31.10. Vierumäellä
suomen ampumaurheiluliiton perinteinen Grande finale-tapahtuma on suomen urheiluopistossa vierumäellä 29.-31. lokakuuta

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

KilpailuVuOsi 2010

5.-6.2.2011 itä-suomen aluemestaruuskilpailut
Kilpailun nimi: itä-suomen aluemestaruuskilpailut 
Kilpailupäivä(t): 5.-6.2.2011 
Kilpailun järjestäjä: joensuun ampujat ry 
alue: itä-suomen alue 
Kilpailun luokitus: alueen mestaruuskilpailu
Kilpailuluvan myöntäjä: alue
Kilpailupaikka: utran ampumarata 
sarjat ja mahdolliset osallistumisrajoitukset: kaikki sal:n sarjat 
Kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen: 
ilmakivääri, ilmapistooli. eräluettelo julkaistaan osoitteessa
www.joensuunampujat.fi noin viikkoa ennen kilpailuja. 
ilmoittautumisohjeet ja ilmoittautumisen päivämäärä:
ilmoittautumiset, joensuunampujat@elisanet.fi  ilmoittauduttava viim. 24.1.2011 
Osallistumismaksu ja muut mahdolliset maksut sekä ohje maksujen 
suorittamista varten: ilm. myöhemmin
jälki-ilmoittautumista koskeva ohje: jos eriin mahtuu 
Kilpailujen johtaja sekä ammunnan johtajat, tekninen asiantuntija: 
kilpailun johtaja mikko puhakka
tiedottajan yhteystiedot ja puhelinnumero tiedusteluja varten: 
joensuunampujat@elisanet.fi, janne puhakka 050 490 4388

18.-19.6.2011 itä-suomen aluemestaruuskilpailut
Kilpailun nimi: itä-suomen aluemestaruuskilpailut 
Kilpailupäivä(t): 18.-19.6.2011 
Kilpailun järjestäjä: joensuun ampujat ry 
alue: itä-suomen alue 
Kilpailun luokitus: alueen mestaruuskilpailu
Kilpailuluvan myöntäjä: alue
Kilpailupaikka: onttolan ampumarata 
sarjat ja mahdolliset osallistumisrajoitukset: kaikki sal:n sarjat 
Kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen: 50m kivääri. 
eräluettelo julkaistaan osoitteessa www.joensuunampujat.fi noin viikkoa ennen. 
ilmoittautumisohjeet ja ilmoittautumisen päivämäärä:
www.joensuunampujat.fi, ilmoittauduttava viim. 6.6.2011 
Osallistumismaksu ja muut mahdolliset maksut sekä ohje maksujen 
suorittamista varten: ilm. myöhemmin
jälki-ilmoittautumista koskeva ohje: jos eriin mahtuu 
Kilpailujen johtaja sekä ammunnan johtajat, tekninen asiantuntija: 
kilpailun johtaja mikko puhakka 
tiedottajan yhteystiedot ja puhelinnumero tiedusteluja varten: 
joensuunampujat@elisanet.fi, janne puhakka 050 490 4388

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

29.8.2010 mustikkavuoren piekkarikisa, ähtäri
aika: 29.8.2010 klo 11.00
paikka: ähtäri
Kilpailun järjestäjä: ähtärin seudun ampujat
Kilpailun luokitus: avoin alueellinen kilpailu
alue: pohjanmaan alue
Kilpailuluvan myöntäjä: alue
Kilpailupaikka: ähtäri, mustikkavuoren ampumarata, mustikkavuorentie 66
sarjat: kaikki sal:n sarjat
Kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen: pienoiskivääri: 
makuu ja asennot 3 x 20 (yhd.kilp.). kilpailut alkavat klo 11.00.
eräluettelo seuran nettisivuilla ja sähköpostiosoitteen antaneille pe 27.8.2010
ilmoittautumiset: ke 25.8 mennessä, markkuniemi@luukku.com tai 0400771530
Osallistumismaksut: paikan päällä
jälki-ilmoittautumiset: jälki-ilmoittautumiset tilan niin salliessa
Kilpailujen johtaja sekä ammunnan johtajat, tekninen asiantuntija: 
kilpailujen johtaja leo arentti, ammunnan johtaja mikko mytkäniemi
tiedottaja: markku Niemi, 0400771530 tai markkuniemi@luukku.com
seuran nettisivujen osoite: www.ahtarinseudunampujat.sporttisaitti.com
Opastus kilpailupaikalle: pääteiltä opastus, ampumaradan osoite: 
mustikkavuorentie 66
Kilpailun ravintola: kahvio
palkinnot: y- ja N-sarjoissa esinepalkinnot ja nuorille pytyt.

11.-12.9.2010 ii. Karstulan ruutikauden päätöskisat
Kilpailun nimi: ii. karstulan ruutikauden päätöskisat 
Kilpailupäivä(t): 11.-12.09.2010
Kilpailun järjestäjä: karstulan seudun metsästys- ja ampumaseura sekä 
tikkakosken ampujat 
Kilpailun luokitus: avoin alueellinen kilpailu
alue: keski-suomen alue
Kilpailuluvan myöntäjä: alue
Kilpailupaikka: karstulan ampumarata, päällinjärventie 22 
sarjat ja mahdolliset osallistumisrajoitukset: pienoiskivääri N, N20, y20, 
y, y50, 50 m / pistooli, olympiapistooli, isopistooli y20, y, y50 / vakio-, urheilu-, 
pienoispistooli N, N50, y20, y. y50 
Kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen: la 11.9. 
pienoiskivääri klo 10-13, 50 m pistooli klo 10-16.30 non-stop periaatteella, 
vakiopistooli klo 11, urheilu/pienois/isopistooli klo 13, olympia klo 15.15 / su 12.9. 
vakiopistooli klo 12, urheilu/pienois/isopistooli klo 13.45, olympiapistooli klo 15.30
ilmoittautumisohjeet ja ilmoittautumisen päivämäärä:
1.9. juhani öhmanille, juhani.ohman@kolumbus.fi tai  050 60785 
Osallistumismaksu ja muut mahdolliset maksut sekä ohje maksujen 
suorittamista varten: kiväärin yhdistetty makuu- ja asentokilpailu 15 e, muut lajit 
11 e. osanottomaksut peritään kilpailupaikalla.
jälki-ilmoittautumista koskeva ohje: mukaan pääsee, jos radalla on tilaa. 
Kilpailujen johtaja sekä ammunnan johtajat, tekninen asiantuntija: juhani 
öhman, hannu räsänen, teemu lahti, veikko sallinen 
tiedottajan yhteystiedot ja puhelinnumero tiedusteluja varten: 
juhani öhman 050 60 785 tai teemu lahti 050 328 0431 
Kilpailun ravintola: radalla on kanttiini. ampujien illanvietto ravintola Nätti-
jussissa klo 20 alkaen.

20.11.2010 mamas-pamaus, maaninka
Kilpailun nimi:mamas-pamaus
Kilpailupäivä(t): 20.11.2010 
Kilpailun järjestäjä: maaningan metsästys- ja ampumaseura ry (mamas) 
alue: itä-suomen alue 
Kilpailun luokitus: avoin alueellinen kilpailu
Kilpailuluvan myöntäjä: alue
Kilpailupaikka: maaningan Nuoriso- ja urheilutalo, maaningantie 49, 71750 maaninka 
sarjat ja mahdolliset osallistumisrajoitukset: kaikki sal:n sarjat. myös 
tukisarjat.huom!tukiampujille omat tuet mukaan!

Kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen: ilmakivääri ja -pistooli 
klo 10 alk. eräluettelot kisasivuilla 12.11.2010 www.veevee.info/mamas-pamaus
ilmoittautumisohjeet ja ilmoittautumisen päivämäärä
ilmoittautumiset 5.11.2010 mennessä mamas-pamaus@veevee.info
Osallistumismaksu ja muut mahdolliset maksut sekä ohje maksujen 
suorittamista varten: 60 ls=15 e, 40 ls=13 e, t-sarjat 10 e, maksut peritään 
kilpailupaikalla   jälki-ilmoittautumista koskeva ohje: otetaan mikäli erissä on 
tilaa ja maksu 1,5 kertaisena. 
Kilpailujen johtaja sekä ammunnan johtajat, tekninen asiantuntija: heikki 
pääkkönen, kari rautiainen, pekka rissanen 
tiedottajan yhteystiedot ja puhelinnumero tiedusteluja varten: heikki 
pääkkönen 0445566355 
Opastus kilpailupaikalle: valtatie 77:lta
pukeutumis- ja peseytymismahdollisuus: on 
Kilpailun ravintola: on, kahvia, virvokkeita ja pientä purtavaa

KilpailuVuOsi 2011
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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 

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

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

Mika Ahola 044 584 5435
www.hirvishooting.fi

Ammattiapua
napakymppeihin

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

TERVETULOA KAUPOILLE!

ASETARVIKEOSTOKSILLE HUMPPILAAN!

Meiltä tunnetuimmat merkit
kilpa-ammunnan harrastamiseen.

Katso netistä
www.aseliikerantanen.fi

kivääriampuja hanna etulan blogi 
olympiaurheilijan lähes olympiadin mittaisesta 
matkasta kohti lontoon 2012 olympialaisia.

www.ampumaurheiluliitto.fi/blogit/

hanna etulan matka kohti 
Lontoon 2012 olympialaisia

kivääriin tehokas keveä 
äänenvaimentaja
alkaen 120 €
teleskooppiset 

tehovaimentajat 185 €
asennus 60 €

www.ouluntyostokeskus.com

040-5085833, 08-3113133
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Klockskytte, en tradition från 1950 talet

Den första klockan utdelades redan 1955 och sedan dess har (med några un-
dantag) varje kontingents bästa skytt erhållit en klocka.

Årets klockskyttetävling avgjordes igen i samband med Nylands Brigads skyt-
temästerskap som förstås sköts på Baggybanan. Den skytt som fick det bästa 
resultatet i den tävlingen var jonathan Beskow. hans resultat i mästerskapet  var 
189 och det betyder att han även blir ägare till den av svenska finlands sport-

skytteförbund donerade armbandsklockan. Denna överräcktes av verksamhets-
ledare jack Wuorinen vid brigadens hemförlovningstillfälle där även flere andra 
beväringar blev premierade för olika insatser under beväringstiden.

jonathan är bosatt i sverige, är finsk medborgare och är som frivillig i armén 
i Dragsvik. han har släktingar i vasa där han också tränat luftvapenskytte med 
sin morfar.

sFsm på n- Och a trap i siBBo
Mästerskapet på N- och A-trap avgjordes på Sibbobanan den 19-20.6 med 
Raseborgs Skyttar som arrangör. Det här receptet fungerade utmärkt och 
tävlingarna förlöpte fint undan.  A klassen i N-trap vanns av Sauli Turpeinen 
och i A-trap av Tom Kvarnström. I damklassen tog Mopsi Veromaa hem var-
dera mästerskapen 

Jack Wuorinen överräcker klockan till Jonathan Beskow

50m FripistOl:
akl 1) jan Nyberg rs 512, 2) ari 
ponsiluoma vs-va 480, 3) ari 
sundman vs-va 461, 4) yrjö 
munukka esf 445, 5) Göran ingelin 
rs 441, 6) mikael friman esf 433.
lag a 1) rs 1427, 2) esf 1339.
a50 1) peter hellsten Åssf 486, 2) 
christer fred vs-va 424, 3) heikki 
autio vs-va 395.
lag 1) Åssf 1451, 2) vs-va 1293.
a60 1) per-erik Gammelgård Nsk 
534, 2) kristian Norrdahl Åssf 485, 
3) mauno väyrynen Åssf 480
a70 1) ulf fagerström rs 474, 2) 
Gert storlund vs-va 474.
25m standardpistOl:
akl 1) arto jussila vs-va 528, 
2) jan Nyberg rs 522, 3) mikael 
friman esf 503, 4) ari ponsiluoma 
vs-va 497, 5) tomas Ågren vs-va 
495, 6) ari sundman vs-va 491
lag a 1) vs-va 1516, 2) esf 1504, 
3) vs-va ii 1488.
D50 kl 1) päivi mariani-cerati esf 506.
a50 1) Bernt Björkqvist vs-va 528, 
2) kenneth mariani-cerati rs 524, 
3) christer fred vs-va 445
lag 1) rs 1454, 2) vs-va 1318, 3) 
Åssf 1291.
a60 1) per-erik Gammelgård Nsk 
550, sFsm rek. 2) henrik juslin 
esf 495, 3) rune karlsson Åssf 
470,
a70 1) ulf fagerström rs 510, 2) 
Gert storlund vs-va 495, 3) tor 
prest skB 483.
25m KlenpistOl:
akl 1) arto jussila vs-va 562, 2) 
tomas Ågren vs-va 545, 3) ari 
sundman vs-va 542, 4) jan Nyberg 
rs 537, 5) ari ponsiluoma vs-va 

534, 6) mikael friman esf 530
lag 1) vs-va 1634, 2) vs-va ii 
1629, 3) esf 1608.
s12 1) cristian friman esf 183.  
s14 1) Björn friman esf 252.
D50 1) päivi mariani-cerati esf 
561.
a501) kenneth mariani-cerati rs 
565, 2) Bernt Björkqvist vs-va 558, 
3) christer fred vs-va 491
lag 1) rs 1597, 2) Åssf 1504, 3) 
vs-va 1436.
a60 1) per-erik Gammelgård Nsk 
568, 2) mauno väyrynen Åssf 528, 
3) rune karlsson Åssf 527
a70 1) ulf fagerström rs 530, 2) 
Gert storlund vs-va 500, 3) tor 
prest skB 474.
25m grOVpistOl:
a 1) arto jussila vs-va 552, 2) 
mikael friman esf 528, 3) tomas 
Ågren vs-va 290.
lag 1) vs-va 1591.
a50 1) Bernt Björkqvist vs-va 549, 
2) kenneth mariani-cerati rs 543, 
3) olli iso-oja vs-va 490
lag 1) Åssf 1528, 2) vs-va 1295.
a60 1) per-erik Gammelgård Nsk 
570, sFsm rek. 2) henrik juslin esf 
537, 3) mauno väyrynen Åssf 527
a70 1) Gert storlund vs-va 522, 2) 
ulf fagerström rs 500.
25m OlympiapistOl:
a 1) ari sundman vs-va 456, 2) 
Göran ingelin rs 403.
a60 1) henrik juslin esf 437, 2) 
mauno väyrynen Åssf 416, 3) 
kristian Norrdahl Åssf 390   lag 
a50 1) Åssf 1188.
a70 1) ulf fagerström rs 552, 2) 
tor prest skB 489.

sFsm på pistOl

Jarl Österman (i mitten på bilden) från arr. föreningen 
RS öppnar traptävlingen på Sibbobanan.  (foto JW)

natiOnell trap
akl 1) sauli turpeinen esf 86, 2) henrikki vitali 
ssG 85, 3) marcus Bäckman rs 83, 4) mats lind-
qvist rs 80, 5) tom kvarnström rs 79, 6) sebas-
tian sohlberg rs 79
lag  1) ssG ii 187, 2) rs i 172, 3) esf 158
dkl 1) mopsi veromaa ssG 83, 2) janne sand-
blom 72, 3) sirpa halminen esf 62
d20 1) Noora alariesto ssG 70
a15 1) anton vierimaa rs 70, 2) christoffer öst-
erman rs 67, 3) jonatan juslin rs 33
lag 1) rs 121
a17  1) roni vitali ssG 78
a20 1) joona saari esf 67
a55 1) Börje Brännbacka psf 80, 2) magnus 
Bäckman  rs 77, 3) kalle suominen ssG 77
a70 1) kaj henriksson esf 64, 2) matti teini esf 
62, 3) leo Berglund esf 56

lag 1) rs 171, 2) esf i 142, 3) esf ii 141

autOmat trap
a 1) tom kvarnström rs 79, 2) marcus Bäckman 
rs 78, 3) jukka takala ssG 77, 4) jesse kinnunen 
ssG 73, 5) sebastian sohlberg rs 70, 6) mats 
lindqvist rs 69
lag 1) rs i 176, 2) ssG i 164, 3) ssG ii 161
d 1) mopsi veromaa ssG 72, 2) janne sandblom 
rs 61
a15 1) christoffer österman rs 48
a17 roni vitali ssG 70
a55 1) jarl österman rs 75, 2) magnus Bäckman 
rs 71, 3) rolf hellgren rs 69
a65 1) rainer stellberg ssG 62
a70 1) matti teini esf 60, 2) kaj henriksson esf 
55, 3) juhani heikura ssG 42 
lag 1) rs 171, 2) esf 128
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sFsm gevär 300m  
i karleby 3.7.-10

Anton Aprelev skjuter frigevär i Karleby  
där SkB var arrangör.

FrigeVär 60/30sK
akl 1) anton aprelev rs 583, 2) raimo keski-hannula 
vs-va 576, 3) Gustaf strömbäck skB 575, 4) christer 
sandholm ksf 569, 5) kaj saarnisto vs-va 563, 6) jarl 
riska skB 562
lag akl 1) vs-va 1697, 2) skB 1696
a50 1) mikael liljeberg ksf 267
a60 1) ralf Westerlund rs 290, 2) Gustaf  strömbäck 
skB 289, 3) christer sandholm ksf 286
a70 1) kauko kaartinen rs 290 sFsm rek, 2) jarl riska 
skB 280
lag 1) rs 863, 2) skB 851

standardgeVär 30sK
akl 1) raimo keski-hannula vs-va 288, 2) Gustaf 
strömbäck skB 288, 3) christer sandholm ksf 282, 
4) anton aprelev rs 282, 5) kaj saarnisto 277, 6) Bo 
liljeberg ksf 277
lag 1) ksf 847, 2) vs-va 829, 3) skB 826
a20 1) petra liljeberg ksf 288, 2) anton aprelev rs 
282, 3) jan liljeberg ksf 277
lag 1) ksf 811
a60 1) ralf Westerlund rs 288, 2) Gustaf strömbäck 
skB 288, 3) christer sandholm ksf 282
a70 1) kauko kaartinen rs 273, 2) jarl riska skB 264
lag 1) rs 841, 2) skB 826

standardgeVär 3x20/3x10
akl 1) anton aprelev rs 551, 2) raimo keski-hannula 
vs-va 522, 3) christer sandholm ksf 520, 4) Bo 
liljeberg ksf 502, 5) pekka herlevi vs-va 501, 6) kaj 
saarnisto vs-va 463
lag 1) ksf 1541, 2) vs-va 1486
a20 1) petra liljeberg ksf 519, 2) Bo liljeberg ksf 502
a60 1) ralf Westerlund rs 274, 2) christer sandholm 
ksf 258, 3) christer lassus rs 253
a70 1) kauko kaartinen rs 263    lag 1) rs 790

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

sFsm på miniatyrgeVär
Vackert väder och goda arrangemang präglade SFSM tävlingarna på Stenträsk skjutbana 
i Vasa den 3-4.7. I synnerhet på gevär var juniorernas antal glädjande stort. Bäst i 
Akl liggande var Anton Aprelev med Joni Stenström som tvåa och i ställningarna var 
ordningsföljden den omvända, etta Joni med Anton som tvåa.

För de bästa pistolresultaten stod Per-Erik Gammelgård i grovpistol och Päivi och 
Kenneth Mariani-Cerati på klenpistol.

50m geVär 60/40/30/20sK:
akl 1) anton aprelev rs 575, 2) joni stenström rs 568, 3) 
christer sandholm ksf 564, 4) johan fagerström rs 563, 
5) raimo keski-hannula vs-va 557.
lag 1) rs 1706, 2) vs-va 1676, 3) ksf 1669.
D 1) katarina långström ksf 570, 2) petra liljeberg ksf 
567, 3) erica Dufvelin ksf 561, 4) elin liewendahl Åssf 
559, 5) alexandra Dufvelin ksf 554.
lag 1) ksf 1685.
s12 1) sebastian långström ksf 192.
s14 1) sofie Grönroos ksf 288, 2) christian friman esf 
285, 3) maria liewendahl Åssf 281, 4) elin abrahamsson 
Åssf 279, 5) Björn friman esf 275, 6) aina kivi esf 274
lag s14 1) esf 834.
D16 1) elin liewendahl Åssf 377, 2) maria liewendahl Åssf 
370, 3) elin abrahamsson Åssf 370, 4) aina kivi esf 357.
lag 1) Åssf 1117, sFsm rek.
D18 1) katarina långström ksf 579, 2) petra liljeberg ksf 570, 
3) alexandra Dufvelin ksf 568, 4) erika Dufvelin ksf 559.
lag 1) ksf 1717.
a16 1) joni stenström rs 382, 2) christian friman esf 373, 
3) sebastian långström ksf 369, 4) mathias Nordberg Åssf 
368, 5) max Westerlund rs 362, 6) Björn friman esf 353.
lag 1) esf 1083.
a18 1) anton aprelev rs 578, 2) jan liljeberg ksf 540.
a20 1) Bo liljeberg ksf 565.
a50 1) peter hellsten Åssf 578, 2) michael liljeberg ksf 
543, 3) lennart långström ksf 538.
lag 1) rs 1677, 2) skB 1676, 3) ksf 1656.
a60 1) christer sandholm ksf 575, 2) Gustaf strömbäck 
skB 574, 3) christer lassus rs 566, 4) pekka herlevi vs-va 
563, 5) ralf Wsterlund rs 555, 6) Göran eklund skB 553.
a70 1) kauko kaartinen rs 556, 2) arto pihlava vs-va 556, 
3) jarl riska skB 549.
50 m geVär 3x20sK
akl 1) joni stenström rs 555, 2) anton aprelev rs 546, 3) 
christer sandholm ksf 532, 4) raimo keski-hannula vs-
va 517, 5) johan fagerström rs 514.
lag 1) rs 1615, 2) ksf 1573, 3) vs-va 1528.
D 1) petra liljeberg ksf 538, 2) katarina långström ksf 536, 
3) erica Dufvelin ksf 531, 4) alexandra Dufvelin ksf 518.
lag 1) ksf 1605.

D16 1) elin liewendahl Åssf 520, 2) maria liewendahl 
Åssf 512.
D18 1) petra liljeberg ksf 544, 2) alexandra Dufvelin ksf 535, 
3) katarina långström ksf 526, 4) erika Dufvelin ksf 519.
lag 1) ksf 1581.
a16 1) joni stenström rs 553, 2) sebastian långström ksf 
487, 3) max Westerlund rs 457.
a18 1) anton aprelev rs 556, 2) jan liljeberg ksf 506.
lag 1) rs 1566.
a20 1) Bo liljeberg ksf 535.
a50 1) peter hellsten Åssf 536.
lag 1) rs 1567.
a60 1) ralf Wsterlund rs 539, 2) christer sandholm ksf 
532, 3) Gustaf strömbäck skB 528
a70 1) kauko kaartinen rs 512, 2) arto pihlava vs-va 490.

Även SFS ordförande Teddy Bergqvist  (ungef.mitt 
på bilden) var på plats och besåg pistoltävlingarna.

Gevärsungdomarna i väntan på prisutdelningen (foto JW)

Lägerdeltagarna samlade vid pistoltavlorna (foto JW)

skytteläger på pistol i ekenäs
pistollägret hölls i Ekenäs på Baggbybanan. Till lägret var ett 
15-tal skyttar kallade av lägerledare Mikael Friman från ESF.




