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kanSi Jaakko Björkbacka euroopan mestarina
 Belgradissa 2. elokuuta.
kuva Lassi palo

Sal:n HenkilÖkunta

toiminnanjohtaja risto aarrekivi
talouspäällikkö pirjo manninen
kilpailusihteeri kirsi kankaanmäki
toimistosihteeri maila pynnönen
viestintäpäällikkö Lassi palo
nuoriso- ja 
koulutuspäällikkö timo rautio
valmennuksen johtaja Jari karinkanta

83:s vuosikerta

puheenjohtaja mikko nordquist:
nuoret näyttivät kyntensä em-kilpailuissa
suomen ampumaurheiluliiton (saL) puheenjohtaja mikko nordquist on erityisen tyytyväinen siihen, että nuoret 
näyttivät kyntensä heinä-elokuussa serbian Belgradissa järjestetyissä em-kilpailuissa.

- minua ilahduttivat uudet tulokkaat, tyttöjen ryhmästä mainittakoon esimerkiksi annika sihvonen. Jaakko 
Björkbacka oli tietysti kärjessä em-kultamitalillaan, ja sitten olivat liikkuvan maalin pojat ja skeet-ampuja henri 
sorvo, puheenjohtaja luetteli nimiä.

nordquist olisi odottanut parempia tuloksia mieskivääriampujilta. olympiapaikan saavuttaneen 
naiskivääriampujan marjo Yli-kiikan ”panos oli tietysti hyvä”, hän kiitteli.

nordquist jäi kaipaamaan parempaa panosta myös skeet-ampujilta - niin naisilta kuin miehiltäkin. 
suomella on nyt neljä olympiamaapaikkaa, ja suomalaisilla on enää kaksi mahdollisuutta saavuttaa niitä lisää: 

syyskuussa haulikkoammunnan mm-kilpailuissa Belgradissa ja helmikuussa ilma-aseiden em-kilpailuissa vierumäellä.
- kahteen jäljellä olevaan kilpailuun on nyt panostettava, nordquist painotti.

Belgradin EM-kilpailuista ja olympiamaapaikoista lisää sivuilla 5-15.

aarrekivi esC:n 
viestintävaliokunnan 
puheenjohtajaksi
suomen ampumaurheiluliiton toiminnanjohtaja risto 
aarrekivi on nimitetty euroopan ampumaurheiluliiton 
(esC) viestintävaliokunnan puheenjohtajaksi. 
valinnan vahvisti euroopan liiton hallitus 
heinäkuun 30. päivänä serbian Belgradissa ennen 
yleiskokouksen alkua, jossa nimitys julkistettiin.  

viestintävaliokunta vastaa euroopan liiton 
markkinoinnista ja mediasuhteista, ja sillä on tärkeä 
tehtävä edistää euroopan laajuisesti ampumaurheilun 
tunnettuutta ja näkyvyyttä. Lisäksi aarrekivi valittiin 

”review” -toimikuntaan, jonka tehtävänä on tulevien 
kisahakujen yhteydessä paikkojen ja kisavalmistelujen 
tarkistaminen sekä valintaproseduurien valmistelu.

valintansa jälkeen aarrekivi painotti tulevien 
kisajärjestäjien valmistelutyön tärkeyttä, kun uusia 
kisaisännyyksiä valitaan.

- työt on aloitettava paljon ennen isännyyksien 
valintaa, hän sanoi. 

- valintavaiheessa mailla tulisi olla puitteet eli 
kisapaikat ja -radat kunnossa ja järjestäjien tulisi olla 
valmiina ottamaan haasteet vastaan.  kisajärjestelyt 
tulisi standardisoida mahdollisimman tarkasti, 
jotta voimme taata mahdollisimman hyvät kisat 
urheilijoillemme ja suurelle yleisölle.

aarrekivi aloitti työnsä viestintävaliokunnan 
puheenjohtajana ja review -toimikunnassa heti.
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 YHTEISTYÖSSÄ

Tarvitsemme kypsempää  
ja syvällisempää näkemystä

Norjan järkyttävä murhenäytelmä sai jälleen suomalaisen yhteis-
kunnan viisarit heilumaan ääriasentoihin. Löytyi nopealla aikavälillä 
valmiita mielipiteitä, joissa oltiin valmiit kiristämään vasta äsken voi-
maan tullutta aselakia, kieltämään määrätynlaiset ampuma-aseet ja 
keräämään aseet kotisäilytyksestä yhteissäilytykseen radoille tai po-
liisin huostaan. Siinä samassa yhteiskunta olisi muuten kieltänyt myös 
yhden suomalaisten olympiakultamitalilajinkin. Olisipa aika järeitä 
päätöksiä yhteiskunnalta. 

Mitä tapahtui vastaavasti Norjassa? Lähtikö siellä liikkeelle saman-
lainen kieltokeskustelu? Ei lähtenyt! Siellä alettiin pohtia syitä, miksi 
näin tapahtui. Norjalaiset aivan valtiollisesta huipusta lähtien hakeutui-
vat yhteen kansalaistensa kanssa. Jaettiin tunteet yhdessä, mutta sa-
malla alettiin myös miettiä, miten yhteisöä voisi kehittää ja tukea, jotta 
ihmiset voisivat paremmin ja vältyttäisiin uusilta murhenäytelmiltä. 

Siellä haluttiin selvittää tapahtumien syyt ja tarttua niihin, kun taas 
Suomessa ulostulot osoittivat enemminkin näkemyksen puutetta kuin 
oikeaa halua ja näkemystä parantaa yhteiskunnan ongelmia.

Lontoon mellakat osoittivat myös yhtä selkeästi, kuinka nuoret ovat 
turhautuneita ja pettyneitä yhteiskuntaan ja purkavat huomionsa jä-
risyttävällä tavalla.

Juuri 80 vuotta täyttänyt arkkiatri Risto Pelkonen ilmaisi syntymä-
päivähaastattelussaan (HS 19.8.2011) huolensa nuorista ja heidän 
tulevaisuudestaan. Pelkonen totesi, että suurin pulma on, kuinka saa-
daan kaikki nuoret mukaan yhteiskuntaan. Heissähän se tulevaisuus 
on. Nuorten ongelmat heijastelevat perheiden ongelmia. Pelkosen 
mukaan päihteet, väkivalta ja sosiaaliset ongelmat kasaantuvat huo-
lestuttavasti joillekin perheille. 

Olen Pelkosen kanssa täysin samaa mieltä, että syrjäytyneisyys-
vaara tulisi ottaa huomattavasti nykyistä vakavammin. Meidän kaik-
kien ja ennen kaikkea päättäjien pitäisi ottaa syvällisemmin kantaa ja 
aloittaa keskustelu siitä, minkälaista yhteiskuntaa me olemme raken-
tamassa. Pelkonen ehdottaa myös, että koulussa tulisi opettaa muun 
ohella yhdessäelämisen taitoja ja tervettä itsetuntoa.

Uskon, että nuorten ja perheiden elämän laatua parantamalla, yhtei-
söllisyyttä lisäämällä ja kehittämällä myös monet ongelmatkin vähene-
vät ja helpottuvat. Yksi mahdollisuus syrjäytymisen ehkäisemisessä 
voisi varmasti olla mukaan tulo urheiluseuratoimintaan. Ampumaurhei-
lun kotiseura-ajatuksen perustana on ME YHDESSÄ, jossa toiminnan 
näky rakentuu mukaan tulijoista käsin ja asiat tehdään yhdessä.

Emme tarvitse aselain kiristämisiä, olympialajin tai muunkaan har-
rastusmuodon kieltämistä, vaan laajan ja syvällisen keskustelun aloit-
tamista niistä syistä, jotka ovat nuorten pahoinvoinnin ja syrjäytymisen 
taustalla sekä miettimistä miten voisimme panostaa yhteisöllisyyden 
kehittämiseen ja nuoriin niin, että he olisivat aidosti mukana yhteis-
kunnassa ja rikastuttamassa yhteisöämme. 

Jokohan nyt olisimme tarpeeksi kypsiä näkemään metsän puilta…

Vi behöver en mer mogen
och djupgående vision

Den chockerande tragedin som ägde rum i Norge fick än en gång 
det finska samhället att framföra extrema åsikter. Inom kort ansågs 
det att vapenlagen som nyss trädde i kraft borde skärpas, att vissa 
skjutvapen borde förbjudas och att man borde samla ihop alla va-
pen från hemförvaring till gemensam förvaring vid banorna eller till 
polisens omsorg. Därmed skulle samhället även förbjuda en OS-
gren där Finland har vunnit guld. Det vore ganska hårda beslut.

Vad hände samtidigt i Norge? Ville norrmännen också förbjuda 
saker? Nej! De började söka orsaker till tragedin. De norska stats-
männen sökte sig till de vanliga medborgarna och alla kände på 
samma sätt. Samtidigt började man också fundera över hur man 
kunde utveckla och stöda samhället så att människorna skulle må 
bättre och nya tragedier kunde undvikas.

I Norge vill man reda ut orsakerna bakom händelserna och ta itu 
med dem, medan uttalandena i Finland snarare tydde på bristfällig vi-
sion än äkta vilja och vision att göra något åt problemen i samhället.

Kravallerna i London visade lika tydligt hur frustrerade och be-
svikna på samhället ungdomarna är och hur de ger utlopp för sina 
känslor på ett uppskärrande sätt.

Arkiatern Risto Pelkonen, som nyligen fyllde 80 år, uttryckte i sin 
födelsedagsintervju (HS 19.8.2011) sin oro för ungdomarna och de-
ras framtid. Pelkonen konstaterade att den största utmaningen är 
att få alla ungdomar att delta i samhället. Det är ju ungdomen som 
är framtiden. Ungdomarnas problem återspeglar problemen i famil-
jerna. Enligt Pelkonen hopar sig missbruk, våld och sociala problem 
oroväckande hos en del familjer.

Jag delar Pelkonens åsikt om att vi borde ta risken för marginali-
sering på mycket större allvar än vi gör. Vi alla, framför allt beslutsfat-
tarna, borde ta mer djupgående ställning och påbörja en diskussion 
om hurdant samhälle vi håller på att bygga. Pelkonen föreslår också 
att man i skolan även skulle ge undervisning i sådana ämnen som 
konsten att leva tillsammans och sund självkänsla.

Jag tror att man genom att förbättra livskvaliteten hos ungdomar 
och familjer och genom att öka och utveckla gemenskapen kan få 
många problem att minska och lätta. Ett sätt att förebygga margi-
nalisering kunde säkert vara deltagande i idrottsföreningsverksam-
het. Grunden för sportskyttets hemföreningsmodell är VI TILLSAM-
MANS, där verksamhetsvisionen byggs upp av dem som deltar 
och man gör saker tillsammans.

Vi behöver inte en strängare vapenlag eller förbjudande av varken 
en OS-gren eller någon annan form av hobby. Vi behöver en omfat-
tande och djupgående diskussion om orsakerna bakom ungdomars 
illamående och marginalisering. Vi bör också fundera över hur vi 
kunde satsa på utvecklandet av gemenskapen och på ungdomarna 
så att de verkligen deltar i samhället och berikar vår gemenskap.

Kanske vi denna gång är mogna nog att se skogen för alla träd...

Pääkirjoitus / 
Risto Aarrekivi
toiminnanjohtaja / verksamhetsledare
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SuoMEN MItalISaldo BElgradIN EM-kIlpaIluISSa  olI vIISI kultaa SEkä ykSI hopEa ja kakSI proNSSIa.

kultaa sami heikkilä (poikien liikkuva maali/normaalijuoksut ja sekajuoksut)
 poikien liikkuvan maalin joukkue (normaalijuoksut ja sekajuoksut)
 Jaakko Björkbacka (poikien 50m pienoiskiväärin 60 ls makuu)

Hopeaa heikki Lähdekorpi (poikien liikkuva maali/sekajuoksut)

pronSSia miesten liikkuvan maalin joukkue (sekajuoksut), henri sorvo (poikien skeet)

ampumaurheilun
      em-kilpailut 2011Belgrad, serbia 31.7.-14.8.

Kuvat: Lassi Palo

Suomi voitti EM-joukkuepronssia miesten 
liikkuvan maalin kilpailussa. Kokenut 
Krister Holmberg vierellään Tomi-Pekka 
Heikkilä (vas.) ja Niklas Hyvärinen.

Marjo Yli-Kiikka saavutti 5. elokuuta olympiamaapaikan Suomelle, kun hän tähtäsi paikan arvoisesti naisten 50m pienoiskiväärin 3x20 laukauksen 
kilpailussa. Yli-Kiikan lisäksi olympiamaapaikan ovat hankkineet Mira Suhonen (ilmapistooli), Satu Mäkelä-Nummela (trap) ja Kai Jahnsson (ilmapistooli).
EM-Belgradin jälkeen suomalaisten on mahdollista saavuttaa olympiamaapaikkoja Lontooseen 2012 enää haulikon MM-kilpailuissa syyskuussa Belgradissa 
ja ilma-aseiden EM-kilpailuissa Vierumäellä ensi helmikuussa.

Jaakko Björkbacka voitti poikien 50m pienois-
kiväärin 60 laukauksen makuun EM-kultaa.

Henri Sorvo yllätti itsensäkin voittamalla 
poikien skeetin Euroopan mestaruuden.

Sami Heikkilä ja poikien liikkuvan maalin joukkue kahmivat kaikki kultamitalit. 
Kuvassa Heikkilän lisäksi Jani Suoranta (vas.) ja Heikki Lähdekorpi (kesk.).

kattava kisaraportti sivUiLLa 6-15  >>
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Suomi saavutti Belgradin EM-kilpailuissa 
kahdeksan mitalia: viisi kultaa, yhden hope-
an ja kaksi pronssia. Mitaleista vain yksi tuli 

yleisessä sarjassa, kun miesten liikkuvan maalin 
joukkue sijoittui kolmanneksi sekajuoksuissa. 

Suomi sijoittui EM-mitalitilastossa viidennek-
si. Se on hyvä saavutus, sillä kisoihin osallistui 47 
maata ja mitaleja voitti 27 maata. 

- Kun koko kisarupeamaa miettii, voi sanoa, 
että nuoret olivat hyvässä iskussa. Kiväärissä he 
olivat loistavia, ja liikkuvassa maalissa he tekivät 
erinomaista jälkeä. Yksi mitaleista tuli poikien 
skeetissä, eikä tyttöjen urheilupistoolissakaan (Tii-
na Jänkälä) hyvä sijoitus jäänyt hirvittävän kauas, 
Ampumaurheiluliiton valmennuksen johtaja Jari 
Karinkanta sanoo.

- Yleisessä sarjassa sen sijaan vähän ”jäädyttiin”. 

Tarjolla oli enemmän esimerkiksi kiväärissä ja pis-
toolissa sekä naisten skeetissä, eikä siihen olisi aina 
vaadittu edes kauden parasta tulosta. 

”ei riittäviä valmiuksia”
Belgradin EM-kilpailuissa oli jaossa mitalien li-
säksi olympiamaapaikkoja ensi kesänä Lontoossa 
järjestettäviin olympialaisiin. Paikat olivat tietysti 
jokaisen urheilijan tiedossa. Virallisia kisatavoittei-
ta ei ollut asetettu, mutta kuten Karinkanta sanoo, 
urheilijoilla oli omia tavoitteita ja olympiamaapai-
kat varmasti ”siinsivät heidän mielissään”.

- Ehkä tietoisuus paikoista varjosti suorituksia, 
vaikka olisi pitänyt pystyä ampumaan ilman ulkoi-
sia paineita. Joillakin rentous saattoi tämän takia 
heiketä. Olympiapaikkoja siis oli, mutta nyt meillä 
ei ollut valmiuksia ottaa niitä yhtä enempää, Ka-
rinkanta viittaa kivääriampuja Marjo Yli-Kiikkaan, 
joka saavutti kisojen ainoan maapaikan Suomelle.

Suomen kahdeksasta mitalista kuusi tuli ei-
olympialajeissa eli liikkuvassa maalissa ja kaksi 
nuorten sarjoissa. Karinkannan mielestä on huo-
lestuttavaa, että yleisessä sarjassa ei Suomelle tullut 
yhtään finaalipaikkaa.

- Mitalimäärä on riittävä, ja se kertoo mihin 
kuulumme. Niitä olisi pitänyt saada myös yleisessä 
sarjassa. On toki hienoa, että nuoret menestyivät, 
koska uusia kisoja tulee koko ajan ja uusia urheili-
joita tarvitaan. Heidän on vain jaksettava harjoitel-
la ja valmentajien valmentaa.

Karinkanta nostaa nuorista esiin mitaleja voit-
taneiden Jaakko Björkbackan (kivääri), Sami 
Heikkilän (liikkuva maali) ja Henri Sorvon (skeet) 
lisäksi esiin poikien ja tyttöjen kiväärijoukkueet, 
jotka nappasivat joukkuekilpailuissa neljännet sijat. 
Myös Annika Sihvonen sijoittui tyttöjen pienoiski-

väärin makuukisassa hienosti neljänneksi.

”niin lähellä mutta niin kaukana”
Karinkanta uskoi ennen kisojen alkua ja vielä nii-
den aikana - viimeiseen asti - että suomalaiset am-
pumaurheilijat saavuttavat 3-4 olympiamaapaikkaa 
Lontooseen. Joka aamu heti herättyään hän huudah-
ti, että ”tänään sejase ottaa olympiapaikan!” Yli-Kiik-
kaa lukuun ottamatta näin ei kuitenkaan käynyt.

- ”Tarjolla” oli kolmesta neljään paikkaa. Juho 
Kurki jäi kiväärin täysottelussa maapaikasta viiden 
pisteen päähän, Ritva Karri urheilupistoolissa kol-
men pisteen ja Heikki Meriluoto skeetissä kahden 
kiekon päähän… Niin lähellä mutta kuitenkin niin 
kaukana, Karinkanta harmittelee.

Karinkannan mukaan kaikki suomalaisurheilijat 
olivat EM-kilpailuissa hyvässä kunnossa. Miksi nyt 
sitten kävi niin kuin kävi? Karinkannan mukaan 
jännittäminen kilpailutilanteessa vaikutti suorituk-
siin. Oma merkityksensä oli myös joidenkin urhei-
lijoiden pitkällä ja raskaalla kilpailukaudella, kun 
on matkustettu maailmancupeissa ympäri maapal-
loa vuoden alusta lähtien.

- Kun puhutaan pienistä asioista, pienet asiat 
korostuvat. Urheilijan on oltava sinut tilanteen 
kanssa. Siis sen, että joissakin lajeissa Belgradissa 
oli viimeinen mahdollisuus saavuttaa olympiamaa-
paikka. On toki monia muitakin ampujia kuin suo-
malaisia, joilla ei ole paikkaa saavutettuna, Karin-
kanta viittaa muutamiin kolmen vuoden takaisten 
Pekingin olympialaisten mitalisteihin, jotka ovat 
yhä ilman paikkaa Lontooseen.

kaikki on vielä mahdollista
EM-Belgradin jälkeen suomalaisten on mahdol-
lista saavuttaa olympiamaapaikkoja enää haulikon 
MM-kilpailuissa syyskuussa ja ilma-aseiden EM-
kilpailuissa Vierumäellä ensi helmikuussa.

Karinkannan optimistinen asenne ei horju tip-
paakaan: kaikki on vielä mahdollista, ja voimme 
saada vielä Vierumäeltä kuusi urheilijaa Lontoo-
seen, hän laskee.

- Kun saamme uuden harjoituskauden käyntiin 
ja pysymme tiukasti urheilijoiden takana ja tukena, 
voimme lähteä hyvällä yhteishengellä kohti uutta ja 
tärkeää vuotta.

Belgradin EM-kilpailuissa vallitsi suomalaisur-
heilijoiden keskuudessa hyvä henki, ja huumori oli 
välillä melko hurttiakin. 

- Tuollainen yhteishengen pitääkin olla: iloinen 
ja reipas! Urheilijat olivat kiinnostuneita toistensa 
suorituksista ja iloitsivat niiden puolesta, jotka me-
nestyivät. Samalla iloisella asenteella menestymme 
myös jatkossa, Karinkanta sanoo.  u

yleisessä sarjassa vain yksi joukkuemitali
em-kilpailujen  suomalaismenestyjät nuorten sarjoissa

Elokuun alussa järjestetyissä 
Belgradin EM-kilpailuissa 
suomalaiset nuoret 
olivat hyvässä iskussa. 
Yleisessä sarjassa tuli vain 
yksi mitali, eikä yhtään 
finaalipaikkaa. Se on 
huolestuttavaa. Näin arvioi 
ja tiivistää Belgradin EM-
kilpailujen suomalaisannin 
Ampumaurheiluliiton 
valmennuksen johtaja Jari 
Karinkanta.

Teksti: Lassi Palo
Kuvat: Lassi Palo ja Jari Karinkanta

Annika Sihvonen oli hienosti neljäs tyttöjen 
pienoiskiväärin makuuasennon kilpailussa.
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i  Jaakko Björkbackan Euroopan mestaruudesta iloitsivat myös Tapio 
Säynevirta (vas.) sekä valmentajat Pasi Wedman ja Juha Hirvi.

h  Heikki Meriluoto jäi skeetissä kahden kiekon päähän olympiamaapaikasta.

em-kilpailuJen mitalitilaSto

kULtaa hopeaa pronssia YhteensÄ

venäjä 16 20 5 41
Saksa 10 9 8 27
ranska 8 4 11 23
Sveitsi 5 4 4 13
Suomi 5 1 2 8
tshekki 4 4 4 12
Norja 4 2 1 7
ruotsi 3 5 1 9
Italia 2 6 4 12
Itävalta 2 1 2 5
Slovakia 2 1 2 5
Espanja 2 1 - 3
portugali 2 - 1 3
ukraina 1 4 9 14
Iso-Britannia 1 2 3 6
unkari 1 2 - 3
Bulgaria 1 1 3 5
kypros 1 1 2 4
romania 1 - 1 2
Serbia 1 - 1 2
Slovenia 1 - 1 2
turkki 1 - - 1
valko-venäjä - 1 2 3
kreikka - 1 - 1
tanska - - 3 3
Israel - - 1 1
puola - - 1 1



Aukeaman tekstit ja kuvat: Lassi Palo

em-kulta

f Jaakko Björkbacka ampui 
Belgradissa hyvän kesän 
tuomalla itseluottamuksella.

URHEILUAMPUJA 4/20118

lehtimäen Ampujia edustava Jaakko Björk-
backa tähtäsi tuloksen 693,5 (592+101,5). 
Toiseksi sijoittui Sveitsin Jan Lochbilder tu-

loksellaan 692,8 (594+98,8), ja kilpailun kolmas oli 
Israelin Immanuel Ben Hefer, jonka tulos oli 692,4 
(592+100,4).

- Eka henkilökohtainen arvokisamitali! Eikä niitä 
finaalejakaan valtavasti tähänkään asti ole ollut, on-
nellinen voittaja hymyili heti kilpailun päätyttyä.

- Peruskilpailu oli hyvä, ja finaalissa oli hyvä 
ampua. Tykkäsin kyllä. Yritin peittää näytön, mutta 

tiesin koko ajan tilanteen, kun kuuluttaja sitä hoi-
lasi, Björkbacka nauroi.

Kultamitali ei ollut yllätys nuorelle miehelle, sil-
lä hän tiesi alkukesän perusteella olevansa hyvässä 
kunnossa ja hän tiesi tarkasti ”missä mennään”.

- Koko kausi oli hyvä, ja Belgradin EM-kilpailui-
hin nimenomaan tähtäsin. Kaikki onnistui hyvin, 
ja sain kauden loppuun hyvän tason ja kunnon. 
Juuri näin suunnittelimmekin. Viimeistelyharjoi-
tukset onnistuivat myös hyvin, eikä minkäänlaisia 
ongelmia ollut. Kaikki oli kunnossa, ja siksi itse-
luottamukseni oli hyvä, Björkbacka kertoi.

”pääkoppa pElaSI  
ja uSkalSIN aMpua”
Björkbackan mukaan hänen ”hyvä” peruskilpailunsa 
tarkoitti käytännössä sitä, että hänen ajatuksensa py-
syi koko kilpailun ajan kasassa. ”Pimeitä” hetkiä ei ol-
lut, ja hän pysyi myös tuulen kanssa hyvin mukana. 

- Pääkoppa pelasi, ja uskalsin ampua. Tiesin 
koko ajan mitä teen, ja se oli vahvaa ammuntaa. Se 
oli oikein hyvä kilpailu!

Finaaleista Björkbackalla ei ollut kovinkaan pal-

Jaakko Björkbacka 
aloitti Belgradin EM-

kilpailut suomalaisittain 
riemukkaasti 

voittamalla kisojen 
avauspäivänä poikien 
50m pienoiskiväärin 

makuun kilpailussa kultaa. 
Olihan se hieno hetki ja 
kisamatkasta jäi erittäin 
hyvä maku, Björkbacka 
muisteli voittoaan pari 

viikkoa kilpailujen jälkeen.  

jon aiempaa kokemusta. Hän sanoikin, että EM-fi-
naali oli ”oma kilpailunsa”. Joka sekin sujui hienosti.

- Se oli tiukka kilpailu, jossa erot eivät olleet suu-
ria. Ennen finaalia kukaan ei uskaltanut sanoa miten 
siinä lopulta käy. Kaikki kahdeksan jännittivät sitä 
todennäköisesti älyttömästi, Björkbacka sanoi.

Kuuluttajan ”hoilaaminen” ei Björkbackaa hai-
tannut, vaan hän sanoo sen olleen mukavaa, että 
tiesi koko ajan tilanteen. Viimeisen laukauksen jäl-
keen hän ei ollut varma minkä värisen mitalin hän 
voitti, mitalista hän sen sijaan oli varma.

- Näytöstä näin, että voitin. Belgradista jäi erit-
täin hyvä maku! Ne olivat hyvät kilpailut, ja pystyin 

toi lisäpotkua ja itseluottamusta

Jaakko Björkbackalle

Euroopan mestari Jaakko Björkbacka vierellään 
sveitsiläinen hopeamitalisti Jan Lochbilder (vas.) 
ja Israelin pronssimitalisti Immanuel Ben Hefer.
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Henri Sorvo yllätti itsensäkin Belgradin EM-kil-
pailuissa sijoittumalla poikien skeetissä upeasti 

kolmanneksi. Vajaan tunnin kestäneeltä bussimat-
kalla radalta takaisin Suomen joukkueen hotelliin 
Sorvo otti vastaan lukuisia onnitteluja. Hänen pu-
helimensa piippasi ja soi tekstiviestien ja puhelujen 
merkiksi lähes tauotta.

- Kiitos, kiitos… kanssamatkustajat kuulivat 
Sorvon toistavan hymyssä suin.

Tieto nuoren miehen EM-yllätyspronssimitalis-
ta oli tavoittanut nopeasti hänen lähipiirinsä. Eikä 
mikään ihme, että onnitteluja satoi:

- Kun lähdin kisoihin, ajattelin, että olen tyyty-
väinen, jos sijoitun kymmenen parhaan joukkoon. 
Mutta on tämä mitali aika kova juttu, pakko myön-
tää! Ei siitä mihinkään pääse, hän hymyili heti kil-
pailun päätyttyä auringossa kylpevällä Kovilovon 
ampumaradalla.

Lahden Ampumaseuraa edustava Sorvo oli jo 
peruskilpailussa hyvässä vireessä, sillä hän paransi 
ennätystään kuudella kiekolla eli 115:stä 121:een. 
Kuuden ampujan finaaliin hän lähti kolmannelta 
sijalta. Peruskisassa ennätyksen ampuminen oli 
omalla tavallaan helppoa, hän kertoi. 

- Minulla ei ollut paineita, hän sanoi.
Finaalissa Sorvo ampui ensimmäisen laukauk-

sen ohi, mutta sitä hän ei jäänyt sen enempää miet-
timään.

- En vain lähtenyt kiekon mukaan, hän sanoi tyy-
nesti kilpailun päätyttyä, kun suomalaiset ampumaur-
heilijat kävivät vuorollaan häntä onnittelemassa.

Sorvon EM-pronssimitaliin oikeuttava tulos 
oli 144 (121+23). Hänen tuloksensa sivuavat Y20-
sarjan Suomen ennätyksiä. EM-kultaa vei Venäjän 
Aleksandr Zemlin tuloksella 146 (121+25), ja hope-

Skeetin EM-pronssi yllätti
Henri Sorvon

aa otti Kyproksen George Kazakos tuloksella 145 
(121+24).

”oma hyvä suoritus MM-kilpailuissa”
Henri Sorvo ampui samalla itsensä haulikkolaji-
en MM-kilpailuihin, jotka järjestetään syyskuussa 
myös Belgradissa, täsmälleen samassa paikassa kuin 
EM-kilpailutkin. Hän lähtee kisoihin 8. syyskuuta.

- Lähden sinne hakemaan omaa hyvää suoritus-
ta. Sama tulos kuin EM-kilpailuissa olisi hieno jut-
tu. Kiekko kerrallaan, hän sanoi. EM-Belgradissa 
todettiin pilke silmäkulmassa, että jos Sorvo ko-
hentaa peruskilpailun ennätystään vielä kuudella 
kiekolla, on hän todella huipulla. 

EM-kisojen jälkeisen viikon Sorvo käytti hen-
kiseen palautumiseen ja haki hyvää fiilistä ennen 
kuin aloitti harjoittelun uudestaan. Elokuun puoli-
välissä eli pari päivää EM-kilpailujen päätöspäivän 

jälkeen Sorvon seura LAS järjesti Hälvälän haulik-
kopaviljongilla mitalikahvit. Tilaisuus meni hyvin 
kahvia juoden ja kakkua syöden, Sorvo naurahti.

Huhtikuussa 17 vuotta täyttänyt Sorvo asuu 
Luumäellä ja käy ammattikoulua Imatralla. Hänel-
lä on meneillään viimeinen vuosi, ja hän valmistuu 
automaatioasentajaksi. Hän ampui Metsästäjälii-
ton haulikkolajeja parin vuoden ajan ennen kuin 
aloitti skeetin vuonna 2009.

- Isän kautta harrastukseni on alkanut. Hänkin 
on ampunut haulikolla. Minulla ei ole ollut muita 
lajeja rinnalla, vaan olen keskittynyt vain haulik-
koammuntaan, Sorvo kertoo.

Skeetin olympiavalmentaja Peeter Päkk kehuu 
Sorvoa määrätietoiseksi ja oppimishaluiseksi 
nuoreksi mieheksi. Josta varmasti kuulemme vie-
lä lisää.

tekemään sen minkä osasin. Ja mitali sieltä tuli, 
hän sanoi tyynesti mutta tyytyväisenä.

lISää ItSEluottaMuSta
ja potkua
Björkbacka valmistui keväällä lähihoitajaksi, ja 
hän asuu Alajärvellä. Hän täyttää marraskuun 6. 
päivänä 19 vuotta. Suomen joukkue kukitti hä-
net valmistumisen kunniaksi Suhlin nuorten 
kansainvälisissä kilpailuissa kesän alussa. Hän 
sijoittui Suhlissa yhdeksänneksi samassa lajis-
sa kuin missä hän voitti kuukausi sitten EM-
kultaa. Nyt hän tekee lähihoitajan sijaisuuksia 
ambulanssissa Alajärvellä. 

Björkbacka osallistui Lahden Urheilukoulun 
pääsykokeisiin juuri ennen Belgradin EM-kil-
pailuja. Tätä haastattelua tehtäessä hän ei vielä 
tiennyt, onko hänet hyväksytty Urheilukou-
luun vai ei. Jos on, hän aloittaa varusmiespal-
veluksensa lokakuussa.

- Siellä se vuosi sitten mahdollisesti menee. 
Katsotaan sitten mitä teen sen jälkeen, joko 
työnhakuun tai sitten saman alan jatko-opis-
keluja. Joka tapauksessa EM-kultamitali antoi 
lisäpotkua harjoitteluun ja lisää itseluottamus-

ta. Tuskin siitä mitään 
haittaa ainakaan on, 
Björkbacka naurahti.

EM-kilpailujen jäl-
keen hän piti harjoit-
telutaukoa ja kävi vain 
kilpailuissa. Aika leppoi-
saa, hän luonnehti tilan-
nettaan elokuun toiseksi 
viimeisellä viikolla.

- Aktiivisin treeni-
vaihe on takana, enkä 
kovin paljon ammu. 
Lokakuussa aloittelen 
sitten uudestaan. 

Ensi vuoden tavoit-
teet ovat hyvin selvillä: 
Vierumäellä helmi-
kuussa järjestettävät 
ilma-aseiden EM-kil-
pailut ja nuorten EM-
kilpailut heinäkuussa 
Italiassa. Lontoossa ensi 
vuonna järjestettävät 
olympialaiset eivät ole 

olleet hänen tavoitteenaan missään vaiheessa. 
Kaukana tulevaisuudessa siintävät Rio de Ja-
neiron olympialaiset vuonna 2016.

- Mutta sinnekin on aikaa… Katsotaan mitä 
vuodet tuovat tullessaan, minkäänlaisia painei-
ta en ota, vaan etenen pikkuhiljaa. Tavoitteita 
minulla toki on, ja muutamat lähivuodet näyt-
tävät mihin suuntaan tässä mennään. 

Björkbacka on samaa mieltä siitä, että EM-
kulta on vahva osoitus hänen taidoistaan ja 
motivaatiostaan. Hänellä on kuitenkin jalat 
hyvin tiukasti maassa:

- Onhan mitali hyvä jatkon kannalta, mutta 
minulla on vielä paljon opittavaa ja tekemistä 
ennen kuin olen siinä tilanteessa, että voin aja-
tella asioita yhtään pidemmälle. Mutta eiköhän 
se tästä!  u

Mitali tuli! EM-pronssimitalisti Henri Sorvo kilpailee samassa 
paikassa syyskuussa järjestettävissä haulikkolajien MM-kilpailuissa.
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”mar-jou” yli-kiikka

marjo Yli-Kiikka ampui Belgradin EM-kilpai-
luissa Suomelle maapaikan ensi vuonna Lon-

toossa järjestettäviin kesäolympialaisiin. Olym-
piapaikka tuli, kun Yli-Kiikka sijoittui 14:nneksi 
naisten pienoiskiväärin 3x20 ls kilpailussa kahden 
sisäkympin turvin ja sai siten viimeisen neljästä 
kilpailussa jaossa olleesta olympiamaapaikasta. 

- Minulle jäi Belgradista oikein lämpimät muis-
tot. Kisojen huippu oli tietysti olympiapaikka, vaik-
ka se ei omasta mielestäni huippuammunnalla tul-
lutkaan. Kilpailu osoitti sen, että missään vaiheessa 
ei kannata luovuttaa, ei parin huonon laukauksen 
jälkeenkään. Jos olisin lyönyt hanskat tiskiin, ei 
paikkaa olisi tullut. Onneksi pidin pään kylmänä, 
Yli-Kiikka sanoi tyytyväisenä pari viikkoa kilpai-
lunsa jälkeen.

Heti kilpailun jälkeen hän hehkui onnellisena, 
kun tavoite tuli täytettyä, ja otti vastaan onnitteluja 
joukkuetovereiltaan. Suomella on nyt neljä olym-
piamaapaikkaa Lontooseen 2012. Yli-Kiikan lisäk-
si ne ovat hankkineet Mira Suhonen (ilmapistooli), 
Satu Mäkelä-Nummela (trap) ja Kai Jahnsson (il-
mapistooli).

Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseuraa edus-
tava Yli-Kiikka tähtäsi Belgradissa tuloksen 575 
(makuu 198, pysty 184, polvi 193). Hänen mukaan-
sa kilpailu oli ”aika kauhea”.

- Se ei ollut helppoa missään vaiheessa, mutta 
kun tuloslistaa katsoo, keli oli hankala muillekin. 
Vaikeudet on kuitenkin voitettu, kun olympiapaik-
ka tuli, maaliskuussa Italian Bresciassa ilmakivää-
rin EM-hopeaa voittanut Yli-Kiikka sanoi.

”periksi ei saa antaa!”
Yli-Kiikka teki "työtä käskettyä”, sillä Ampumaur-
heiluliiton kiväärilajien päävalmentaja Juha Hirvi 
kertoi korostaneensa naisampujille, että koskaan ei 
saa antaa periksi. Ja nyt periksiantamattomuus pal-
kittiin upealla tavalla. EM-joukkueen johtajan Jari 
Karinkannan mukaan suomalaisten kivääriampu-

Teksti: Lassi Palo
Kuvat: Lassi Palo ja Jari Karinkanta

jien olympiamaapaikka on ollut lähellä niin monta 
kertaa, että nyt tullut paikka oli todellakin ansaittu.

Brescian EM-hopeamitalin jälkeen Yli-Kiikka 
totesi, että ”mitali antaa hirveästi itseluottamusta 
olympiapaikan hakemiseen”. Maailmancupeissa 
paikkaa hän ei kuitenkaan saavuttanut, vaan se jäi 
elokuisiin EM-kilpailuihin. Alkoiko jo jännittää?

- Minulla oli enemmänkin isoja toiveita - ettei 
paikan saavuttaminen jäisi helmikuussa Vierumä-
ellä järjestettäviin ilma-aseiden EM-kilpailuihin. 
En siis osannut jännittää, koska viivalla ei voi tie-
tää mikä tulos tulee olemaan. Paikka tulee jos on 
tullakseen.

Helpotus olympiapaikka sen sijaan Yli-Kiikalle 
oli, koska hänen odotuksensa ja toiveensa olivat 
niin korkealla - ja koska paikka oli ollut niin ”kin-
taalla”, kuten hän sanoo. 

- Paikan hakeminen on kiven takana, ja tämän 
toiminnan ydin on olympiapaikat. Olen nyt hoita-
nut oman osuuteni kunnialla.

Jos Yli-Kiikka Lontooseen lähtee, ovat ne hänen 
kolmannet olympialaisensa. Hän oli mukana 
Pekingin olympialaisissa kolme vuotta sitten. 
Hän sijoittui pienoiskiväärikisassa 14:nneksi 
tuloksella 579. Ilmakiväärissä hän oli 38:s 
ammuttuaan tuloksen 389. Ateenassa 2004 
vastaavat sijoitukset olivat 20:s ja 22:s. 

- Toivottavasti lähden Lontooseen. 
Teen kaikkeni kisojen hyväksi, ja olisi-
kin hyvä tietää hyvissä ajoin valintapro-
sessista. Pekingiin meidät nimettiin jo jou-
lukuussa, ja toivottavasti sama tapahtuu tälläkin 
kerralla. Kyseessä ei ole pelkkä edustus, vaan kisoi-
hin lähdetään menestymään. 

- Uskon, että vankasta kokemuksestani on hyö-
tyä kisoissa. Tiedän miksi ne ovat niin erityiset ki-
sat, eivätkä asiat tule minulle uusina. Osaan nauttia 
ilmapiiristä ja ainutlaatuisesta tapahtumasta. 

Yli-Kiikka asuu ja tekee töitä Seinäjoella. Hän on 
ylitarkastaja Maaseutuviraston (Mavi) maaseutue-

linkeino-osastolla, missä hän tekee maaseudun ke-
hittämiseen liittyviä valtuussiirtoja eli käytännössä 
siirtää rahaa erilaisille hankkeille. Hänen oli muka-
va palata töihin EM-hopean jälkeen, kun työkave-
rit muistivat häntä kakkukahveilla. Toistuiko sama 
nyt Belgradin jälkeen?

- Kakkukahveja ei nyt tullut, vaan valtava mää-
rä onnitteluja. Minua on myös onniteltu siitä, että 
Mavilla on myös olympiapaikka, todennäköises-
ti sen historian ensimmäinen. Ehkä on parempi, 
etten tiedä millainen kisastudio täällä on Lontoon 
kisojen aikana, Yli-Kiikka nauraa.   u

jou!

ampui suomelle neljännen olympiamaapaikan

Marjo Yli-Kiikka saavutti 
14. sijallaan viimeisen 
kilpailussa jaossa olleen 
olympiamaapaikan Suomelle.

Hyväntuulinen ”Mar-
Jou” vauhdissa 
EM-kisapaikalla.



Sami Heikkilästä tuli tuplamestari Belgradin 
EM-kilpailuissa, kun hän voitti poikien 50m 

liikkuvan maalin normaali- ja sekajuoksujen Eu-
roopan mestaruudet. Suomi voitti myös poikien 
joukkuemestaruudet. 

Kun neljän listaan lisätään maaliskuussa Italian 
Bresciassa järjestetyt ilma-aseiden EM-kilpailut, 
joissa Heikkilä nappasi 10m sekajuoksujen kulta-
mitalin ja normaalijuoksujen hopeamitalin sekä 
joukkuekullan ja -pronssin, voi huoletta sanoa, 
että Kangasalan Kymppi -64:n nuoren ampujan 
kausi on ollut kympin arvoinen. 

- Kyllä tämä on ollut täydellinen kausi. Olen saa-
nut irti kaiken sen, mitä irti oli otettavissa. Brescia 
ei ollut tuloksellisesti tyydyttävä, mutta Belgrad oli 
täydellinen, tyytyväinen Heikkilä sanoo.

Belgradissa hän totesi, että ”kaksi kultamitalia, 
paremmin ei voisi mennä”. Hän oli saavutuksiinsa 
erityisen tyytyväinen myös siksi, että voitot tulivat 
hyvillä tuloksilla ja tiukoissa kilpailuissa. Hänen 
mestaruutensa tulivat tuloksilla 580 ja 387.

- Mitalit maistuvat hyviltä edelleen, ja ne ovat 
löytäneet paikkansa kodin seinältä, Heikkilä ker-
toi pari viikkoa EM-Belgradin jälkeen.

- Muuten elämäni on ollut ihan normaalia ar-
kea. Koulu on alkanut, ja muutaman lehtihaastat-
telun olen antanut. 

kiireinen ensi vuosi
Sami Heikkilä pitää nyt taukoa ampumaharras-
tuksestaan ja keskittyy fyysisen kuntonsa kohen-
tamiseen muun muassa nostamalla painoja ja 
lenkkeilemällä. Aseeseen hän tarttuu seuraavan 
kerran lokakuussa. 

Kesäkuussa 18 vuotta täyttäneellä Heikkilällä on 
edessään kiireinen vuosi. Hän on abiturientti, ja yli-
oppilaskirjoitukset odottavat ensi keväänä. Samaan 
aikaan pitäisi pystyä harjoittelemaan ahkerasti, 
koska ensi vuonna järjestetään ilma-aseiden EM-
kilpailut Vierumäellä helmikuussa, liikkuvan maa-
lin MM-kilpailut kesäkuussa Tukholmassa ja vielä 
junioreiden EM-kilpailut heinäkuussa Italiassa. 

Heikkilä on varautunut hektiseen vuoteensa:
- Voin vielä muuttaa lukion nelivuotiseksi ja 

tehdä suunnitelmani uudestaan, hän sanoo.
Koulu sujuu Heikkilän mukaan muuten hyvin 

paitsi ”englannin kanssa on tekemistä”. 
- Poissaoloja on tullut kilpailumatkojen ja lei-

rien takia, ja läksyt ovat jääneet tekemättä, hän 
myöntää.

Kuten Urheiluampuja-lehdessä jo pari vuotta 
sitten kirjoitettiin, Kymppi-64 on saanut Heikkilän 
veljeksistä eli Tomi-Pekasta, Samista ja Mikasta to-
delliset mitalirohmut liikkuvan maalin lajeissa en-
sin kansalliselle ja nyt myös kansainväliselle tasolle.

Sami sanoi tuolloin, että hän haluaa saavuttaa 
nuorten sarjoissa kilpaillessaan miesten sarjan ta-
son helpottamaan siirtymistään miesten sarjaan. 

Kun tuo hetki alkaa jo olla lä-
hellä, Heikkilä sanookin:

- Jos junnuissa on kaikki saa-
vutettu, miehiin vaan.

Nuorella miehellä voi olla 
kesäkuun alussa mielenkiin-
toinen tilanne, sillä MM-
kilpailut ja lakkiaiset osuvat 
samaan ajankohtaan. Eikö 
juhlia voi yhdistää eli lakki-
aiset ja mitalikahvit voitai-
siin järjestää kisojen jälkeen? 
Heikkilä ei lähde ajatusleik-
kiin mukaan eikä mene asioi-
den edelle, vaan tyytyy totea-
maan lyhyesti:

- Niinpä.
Niinpä, aika näyttää mitä 

elämä tuo tullessaan. Heik-
kilälle se on tuonut jo paljon 
hyvää. Elämä hymyilee hä-
nelle myös siksi, että seurus-
telukumppani on löytynyt 
ammunnan parista. Hän seu-
rustelee kivääriampuja Anni-
ka Sihvosen kanssa.   u

simo köylistä harmitti ensimmäisessä sarjassa tullut 
musta hetki, jossa yhteen ”kävelyyn” tuli neljä pummia.

- kaivinkonemiehenä minun on sanottava, että 
hydrauliikka ei ollut ihan kohdallaan, hän sanoi.

(Miesten kaksoistrap 7.8.)

sami ritsilä palasi kotiinsa savonlinnaan heti kilpailua 
seuraavana päivänä ja meni tekemään yötyövuoron.

- näin se vain on. harjoittelen vielä ennen 
(haulikkolajien) mm-kisoja kovaa ja sitten tasoittelen. 
täällä Belgradissa kaikki suorituspaikat ovat kunnossa, 
toivottavasti ampuja myös, hän hymyili.

(Miesten kaksoistrap 7.8.)

- sitten tuli pikkuvirheitä sekä ammunnassa että tuulen 
kanssa. olosuhteissa oli tekemistä, vaikka hirveän vaikeaa 
ei tuntunut olevan. pari kertaa oli mahdollisuus mennä 
”lankaan”, ja niin meninkin, henri häkkinen naurahti.

(Miesten 300m kiväärin makuuasento 9.8.)

- seuraavaksi pidän pienen tauon, enkä harjoittele 
kovinkaan paljon kotimaassa. Lähdemme itävaltaan 
leirille, mistä tulemme taas tänne. täällä radat ovat 
tutut, ja tiedämme jo jokaisen puun, skeet-ampuja 
heikki meriluoto viittasi syyskuussa myös Belgradissa 
järjestettäviin haulikkolajien mm-kilpailuihin 

(Miesten skeet 12.8.). 

- koko ajan pitää miettiä missä on onnistunut ja miten 
voisi valmistautua vieläkin paremmin. on hyvä myös 
kirjata tekemisiään ja tuntojaan ylös, jotta seuraavalla 
kerralla kaikki sujuisi entistäkin paremmin. koko ajan 
on siis tehtävä töitä, koska menestys ei ole mikään 
itsestäänselvyys, suomen em-kisajoukkueen johtaja Jari 
karinkanta viittasi Belgradin em-kisoissa mukana oleviin 
47 maahan ja runsaaseen tuhanteen urheilijaan.

(Suomen joukkueen mitalikahvit 3.8.)

valittuja kisapaloja

Sami Heikkilän  kympin arvoinen kausi
Teksti ja kuvat: Lassi Palo

Simo Köylinen (Kuva: Lassi Palo)
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kaksi vuotta sitten Urheiluampuja-lehdessä oli 
aukeaman juttu Krister Holmbergista, liikku-

van maalin erikoismiehestä ja kokeneesta konka-
rista. Vuosi kerrallaan jatkan, ainakin nyt ensi vuo-
den MM-kisoihin, Holmberg sanoi syksyllä 2009.

Eletään elokuun alkua 2011 ja ollaan Belgradin 
EM-kilpailuissa, joissa Holmberg oli juuri uusinut 
50m liikkuvan maalin sekajuoksujen pronssista 
mutta jäänyt lopulta kuudenneksi. Hän pääsi tulok-
sellaan 392 neljän miehen uusintaan pronssimita-
lista, mutta putosi mitalikamppailusta ammuttuaan 
ensimmäisillä kahdella laukauksella tuloksen 19. 

Suomen miesten joukkue sen sijaan nappasi tiu-
kassa kilpailussa hienosti pronssimitalin. Se hävisi 
hopeamitalin Venäjälle vain pisteellä.

Upea suoritus joka tapauksessa sympaattiselta 
mieheltä, joka on kiertänyt kansainvälisiä arvoki-
soja jo vuodesta 1991 lähtien. Sen jälkeen arvoki-
soja ei ole juurikaan jäänyt väliin.

 - Jatkan edelleen vuoden kerrallaan, Holmberg, 
39, vastasi hymyillen uransa jatkoa koskevaan ky-
symykseen.

 - Päätöksiä en ole vielä tehnyt. Pohditaan ja kat-
sotaan miten intoa riittää. Niin kauan kuin välillä 
pärjää, se potkii eteenpäin, hän naurahti.

Ja pärjäähän hän! Viime vuoden MM-kilpailuissa 
Holmberg voitti pronssia 10m liikkuvan maalin 60 
laukauksen kilpailussa. Arvokisamitaleja on vuo-
sien aikana kertynyt useita, ja ennen kuin liikkuva 

kriSter 
holmbergin

maali putosi olympiaohjelmasta, ehti Holmberg yl-
tää Atlantan olympialaisissa vuonna 1996 kuuden-
neksi. Olympialajina liikkuva maali oli Holmbergin 
mukaan täyttä työtä, eikä hän olisi välttämättä jak-
sanut jatkaa samaa tahtia näin pitkään. 

 - Se oli uuvuttavaa. Puolet vuodesta meni mat-
koihin, mutta se oli sitä aikaa, hän sanoi viikko ko-
tiinpaluunsa jälkeen. 

Raseborgs Skyttar -seuraa edustava Holmberg asuu 
Inkoossa ja tekee rakennusmestarin töitä yrittäjänä.

Kaksi vuotta sitten hän sanoi lopettamisen ole-
van vaikeaa. Mitä hän sanoo nyt? Toistaako hän 
samat sanat kuin aiemmin eli ”pitäisi varmaan 
myydä pyssyt pois, jolloin voisi sanoa, ettei voi tulla 
kisoihin”?

 - Niitä en varmasti koskaan myy pois, koska oli-
si iso investointi hankkia uudet, jos ampumahar-
rastusta haluaa jatkaa. 

Suomen EM-pronssijoukkueessa ampuivat 
Holmbergin lisäksi ensimmäistä kauttaan yleisessä 
sarjassa kilpaileva Tomi-Pekka Heikkilä ja Holm-
bergin seuratoveri, arvokisojen ensikertalainen 
Niklas Hyvärinen, 23.

 - On mukava, että nuoria ja uusia kavereita tulee 
mukaan. Heitä on odotettu jo jonkin aikaa. Toivot-
tavasti nuoria tulee lisää ja toivottavasti heillä on 
kipinää jatkaa ja tehdä töitä, Holmberg sanoo.

Mutta entä se urasi jatkuminen ja ensi vuosi…
 - Ensi vuosi tavallaan kiinnostaa, koska EM-

ura jatkuu edelleen
”vuosi kerrallaan”

kilpailut ovat Vierumäellä ja MM-kilpailut Tuk-
holmassa. Seuraava kausi tulee nopeasti, koska 
EM-kisat ovat jo helmikuussa. Luulen, että olen ensi 
talvena mukana. Siltä se ainakin tuntuu, mutta lo-
pullisen päätöksen teen vasta syksymmällä.  u

Suomen joukkueen huoltoauto oli ahkerassa käytössä BG Sports Center 
Kovilovo -nimisen vapaa-ajan keskuksen nurmikolla. Aurinkovarjot suo-
jasivat pahimmalta paahteelta, kun urheilijat, valmentajat ja muut paikan-
päällä olleet suomalaiset viettivät aikaansa huoltoautolla.

Huoltoauton ajoivat kisapaikal-
le ja sieltä takaisin Suomeen EM-
joukkueen johtaja Jari Karinkanta ja 
aseseppä Tapio Säynevirta. Autossa 
oli muun muassa neljätoista kivääri-
laukkua, kiväärin ja haulikon kilpai-
lupatruunoita, kisavaatteita, kahvin-
keitin ja eväitä. 

‒ Huoltoauto oli nyt mukana kol-
matta kertaa, ja se toimi erittäin hy-
vin paitsi urheilijoiden taukopaik-
kana myös paikkana, jossa luotiin 

kisahenkeä. Siellä voi myös levätä ja ottaa päiväunet, Karinkanta kehui.
‒ Ilman huoltoautoa ei urheilijoilla olisi ollut myöskään paikkaa, jon-

ne he olisivat voineet huoletta jättää tavaransa. Ne olisivat muutoin olleet 
levällään pitkin ratoja. Nyt urheilijat pystyivät säilyttämään tavaroitaan ja 

varusteitaan valvovien silmien alla ja lukittu-
jen ovien takana, eikä heidän tarvinnut miettiä 
missä ne ovat.

Huoltoautolla viihtyivät muutkin EM-kisa-
paikalla olleet suomalaiset. Siellä kävivät naut-
timassa kahvit muun muassa Kansainvälisen 
ampumaurheiluliiton (ISSF) tehtävissä olleet 
ja asetehtaiden edustajat. 

EM-kisa-alueella sijainneella Suomen joukkueen huoltoautolla 
vietettiin paljon aikaa keskustellen, kisahenkeä luoden ja kahvia 
nauttien. Se toimi myös tärkeänä lepopaikkana. 

hh Onko tässä Krister Holmbergin yksi 
viimeisistä arvokilpailulaukauksista? Se 
selviää myöhemmin syksyllä, jolloin hän 
tekee päätöksen uransa jatkosta.

h Krister Holmberg keskittyi huolellisesti  
EM-pronssimitalista käytyyn uusintaan.

huoltoauto ahkerassa käytössä

Aukeaman tekstit ja kuvat: Lassi Palo
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arvokilpailujen ensikertalainen, kirkkonumme-
lalainen kivääriampuja Katarina Långström oli 

niin ihastunut Belgradin EM-kilpailujen ilmapii-
riin, että hän haluaa kokea samanlaisen fiilikseen 
uudestaan. 

- Haluan kehittyä ampujana, ja tavoitteeni on 
päästä kiertämään enemmän tällaisia kilpailuja. 
Ilmapiiri kiehtoo, hän hymyili, kun kisaurakka oli 
onnellisesti takana. 

Långström sijoittui tyttöjen 50m pienoiskivää-
rin 60 ls makuun kilpailussa 35:nneksi tuloksellaan 
578. Joukkuekilpailussa Suomi oli hienosti neljäs. 
Asentokilpailussa hän oli 55:s ammuttuaan tulok-
sen 552. Joukkuekisassa Suomi jätettiin 13:nneksi.

- Tämä oli tosi kivaa ja opettavaista, ja näin, että 
ihmiset ampuvat täällä samalla tavalla kuin koto-
nakin, hän hymyili. 

- Olen saanut kokemusta lisää, vaikkakaan tu-
lokseni eivät olleet hyviä. Se menee osittain kisa-
jännityksen piikkiin. Kokemusta on tullut myös 
siinä mielessä, että olen nähnyt kuinka virallista 
touhua kaikki on. Ja onhan matkaelämäkin oma 
juttunsa.

Långström täyttää lokakuun 5. päivänä 18 
vuotta. Hän muistelee aloittaneensa ampumahar-
rastuksensa ala-asteella, kun hän meni ampuma-
kouluun. Sittemmin hän on kokeillut myös yleis-
urheilua, hiihtoa, ampumahiihtoa ja suunnistusta 
sekä vuoden ajan nyrkkeilyä, mutta mitään edellä 
mainituista hän ei omien sanojensa mukaan har-
rastanut tosissaan. Ampumahiihto jäi siksi, että 
ammunta oli ohi ennen kuin se ehti kunnolla al-
kaakaan, hän naurahti.

Monitaituri katarina långström 
Ampumaurheilussa Långströmiä sen sijaan 

kiehtoo se, että siinä on mahdollisuus täydelli-
seen suoritukseen. Kovin usein sitä ei kuitenkaan 
tapahdu, koska se on niin vaikeaa, hän tietää.

Långström edustaa Kyrkslätt Skytteförenin-
giä (KSF), ja häntä valmentaa Ari Dufvelin. 
Yhteistyö alkoi viime talvena.

- Ennen Aria minulla ei ollut 
valmentajaa. Nyt on helpompaa, 
kun joku sanoo miten treenataan. 
Ari on hyvä valmentaja, Lång-
ström kehuu.

Tuloksia on jo nähtävissä, ja 
nuori nainen on harrastuksensa 
kanssa tosissaan, vaikka hänellä ei 
olekaan mitään ”pakkoa” menes-
tyä. Haaveenaan hänellä tietysti 
on yrittää päästä niin pitkälle kuin 
mahdollista.

yo-kirjoituksissa 
kahdeksan ainetta
Långström on abi Kyrkslätt 
Gymnasiumissa. Hän osallistui 
kevään yo-kirjoituksissa kahteen aineeseen, 
ja nyt syksyllä hän kirjoittaa kolme lisää. Ke-
väällä on vuorossa kolme viimeistä ainetta. 

Kirjoitat siis kahdeksan ainetta? Miksi?
- Koska en osannut päättää mitkä aineet 

kiinnostavat minua eniten, kirjoitan kaikki, 
hän hymyili.

Entäpä sitten tulevaisuus, mitä se tuo tul-
lessaan? Vastaus yllättää vähintään hitusen 

verran:
- Haen joko Urheilu-

kouluun tai yliopistoon 
tähtitiedettä lukemaan 
- joko Ouluun tai Hel-
sinkiin. Teen päätöksen 
viime tingassa.

- Tähtitiede kiinnostaa 
minua siksi, että se on 
perustutkimusta, jota ei 
esimerkiksi raha säätele. 
Siinä haetaan koko ajan 
uutta tietoa, Långström 
perusteli. 

Ajattelevainen nuori 
nainen saavuttaa varmas-
ti tavoitteensa niin ur-
heilussa kuin muussakin 
elämässä.  u

Katarina Långström 
on harrastanut muun 
muassa nyrkkeilyä, ja 
tulevaisuuden suunnitelmiin 
kuuluu pyrkiminen joko 
Urheilukouluun tai lukemaan 
tähtitiedettä. Ensin on 
selvitettävä kahdeksan aineen 
yo-kirjoitukset.

ampumaurheilijoiden 
lihashuollossa menty 
selkeästi eteenpäin 

Belgradin em-
kilpailujen ajan 
suomen joukkueen 
hierojana toiminut 
mika hallikainen 
kehuu suomalaisia 
ampumaurheilijoita: 
he ovat suhtautuneet 
lihashuoltoonsa 
vakavasti, ja kehitystä 
on tapahtunut. 
ensimmäisen kerran 
hallikainen oli 
ampujien mukana 
saksan münchenissä 
vuosi sitten 
järjestetyissä mm-
kilpailuissa.

- Lihashuollossa 
on menty vuodessa 

eteenpäin, ja se on menossa selkeästi oikeaan suuntaan. 
valmistautuminen em-kisoihin oli myös joukkueena 
tavoitteellisempaa kuin vuosi sitten, hallikainen sanoo.

ampumaurheilu kuormittaa mitä suurimmassa määrin 
urheilijan ylävartalon lihaksia, ja staattinen jännitys on 
aina pahempi kuin fyysinen rasitus. pelkästään näiden 
kahden perusfaktan perusteella hallikainen onkin 
sanonut, että ampujan lihashuolto on siksi tärkeää, eikä 
sitä ole syytä yhtään aliarvioida. 

- em-kilpailujen aikana ilmenneitä akuutteja ongelmia 
oli vähemmän kuin münchenissä, vaikka mukana oli iso 
joukkue eli 40 urheilijaa. tavoitteenahan on häiriötön 
kilpailusuoritus kropan kannalta, ja siihen tavoitteeseen 
myös päästiin. tämä on erittäin myönteinen asia, 
koska akuutit ongelmat ovat kilpailusuorituksessa niitä 
vaikeimpia asioita, hallikainen sanoo.

hän korostaakin sitä, että ammunta on herkkä laji ja 
tarkkuuslaji. miksi siis antaa etua niille, jotka hoitavat 
lihashuoltonsa kunnolla, hän kysyy – etenkin kun 
lihashuolto on hierontoineen helppo toteuttaa.

hieronta on kuitenkin vain osa lihashuoltoa, eikä 
hierojan käsittelyyn kannata mennä ensimmäisen kerran 
kansainvälisissä arvokilpailuissa. hieronnan on oltava 
ensin luonteva osa lihashuoltoa, ja urheilijalla täytyy olla 
tietoisuus siitä, miten hieronta vaikuttaa suoritukseen, 
henri häkkinen on muistuttanut.

Jos urheilijan oma lihashuolto on täysi nolla, ei 
hieroja pysty tekemään ihmeitä. kuten hallikainen 
osuvasti sanoo, urheilija ei voi mennä hierojalle 
ulkoistamaan lihashuoltoaan.

hallikainen on Wieru-hierojien toimitusjohtaja. Yritys 
on ollut yhteistyössä suomen ampumaurheiluliiton 
kanssa vuodesta 2009 lähtien, ja yhteistyösopimus 
jatkuu Lontoon olympialaisiin 2012 saakka. 

Hieroja Mika Hallikainen 
oli kaksi viikkoa 
urheilijoiden apuna 
Belgradin EM-kilpailuissa.
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ampumaurheilun em-kilpailut
 Belgrad, serbia 31.7.-14.8.

Kivääri
miesten 50m pienoiskivääri 3x40 ls + 10 ls finaali: 1) peter sidi Unkari 1273,7 
(1171+102,7), 2) marco de nicolo italia 1269,5 (1171+98,5), 3) anton rizov Bulgaria 1268,3 
(1170+98,3), 4) simon Beyeler sveitsi 1267,7 (1171+96,7), 5) Juri shcherbatsevitsh valko-
venäjä 1265,2 (1168+97,2), 6) artem khadjibekov venäjä 1264,1 (1170+94,1), 7) valerian 
sauveplane ranska 1263,4 (1168+95,4), 8) Bojan durkovic kroatia 1256,3 (1169+87,3), … 
27) Juho kurki suomi 1159, … 30) henri häkkinen suomi 1158.
miesten 50m pienoiskivääri 3x40 ls, joukkuekilpailu: 1) norja 3488, 2) ranska 
3483/158 sisäkymppiä, 3) venäjä 3483/151.
poikien 50m pienoiskivääri 3x40 ls + 10 ls finaali: 1) ivan Jordanov Bulgaria 
1255,9 (1161+94,9), 2) sergei kulish Ukraina 1255,5 (1157+98,5), 3) michael Janker 
saksa 1254,4 (1157+97,4), 4) roberto may sveitsi 1251,7 (1153+98,7), 5) Yauhen 
korzun valko-venäjä 1249,8 (1156+93,8), 6) igor Cotra serbia 1248,3 (1152+96,3), 
7) damien Lahbib ranska 1248,1 (1152+96,1), 8) danill meytis venäjä 1247,6 
(1150+97,6), … 27) anton aprelev suomi 1136 , 29) Jaakko Björkbacka suomi 1135, 
44) aleksi Leppä suomi 1117.
poikien 50m pienoiskivääri 3x40 ls, joukkuekilpailu: 1) saksa 3453, 2) venäjä 
3442, 3) sveitsi 3441, … 12) suomi 3388.
miesten 50m pienoiskivääri 60 ls makuu + 10 ls finaali: 1) rajmond debevec 
slovenia 702,8 (598+104,8), 2) artem khadjibekov venäjä 700,5 (598+102,5), 3) sergei 
martinov valko-venäjä 700,0 (598+102,0), 4) Javier Lopez espanja 699,5 (598+101,5), 
5) henri Junghänel saksa 699,2 (598+101,2), 6) stian Bogar norja 698,5 (598+100,5), 
7) Leor ovadia madlal israel 698,3 (597+101,3), 8) vladimir haloda tshekki 695,2 
(597+98,2), … 39) Juho kurki suomi 593, … 61) henri häkkinen suomi 590.
miesten 50m pienoiskivääri 60 ls makuu, joukkuekilpailu: 1) ranska 1789, 2) 
saksa 1783, 3) tanska 1782. 
poikien 50m pienoiskivääri 60 ls makuu: 1) Jaakko Björkbacka suomi 693,5 
(592+101,5), 2) Jan Lochbilder sveitsi 692,8 (594+98,8), 3) immanuel Ben hefer 
israel 692,4 (592+100,4), 4) roberto may sveitsi 691,9 (589+102,9), 5) Finn sigurd 
salvesen norja 691,3 (590+101,3), 6) teodor iljev Bulgaria 691,3 (590+101,3), 7) 
andreas rammler itävalta 690,7 (590+100,7), 8) Jens kristian Larsen norja 689,6 
(588+101,6), … 24) aleksi Leppä suomi 582, … 29) anton aprelev suomi 582.
poikien 50m pienoiskivääri 60 ls makuu, joukkuekilpailu: 1)norja 1763, 2) 
sveitsi 1762, 3) itävalta 1759, 4) suomi 1756.
naisten 50m pienoiskivääri, makuu: 1) marie enqvist ruotsi 595/42 
sisäkymppiä, 2) michelle smith iso-Britannia 595/35, 3) sonja pfeilschifter saksa 
594/42, 4) kata veres Unkari 594/30, 5) daniela peskova slovakia 593/43, 6) aurelie 
Grangier sveitsi 593/41, 7) Joanna ewa nowakowska puola 593/41, 8) andrea arsovic 
serbia 592, … 15) marjo Yli-kiikka suomi 590, … 29) hanna etula suomi 586. 
naisten 50m pienoiskivääri makuu, joukkuekilpailu: 1) ruotsi 1772, 2) 
tshekki 1771, 3) saksa 1769.
tyttöjen 50m pienoiskivääri 60 ls makuu: 1) roxana tudose romania 594, 2) 
katharina neuwirth itävalta 592, 3) tasana Bogatinovski serbia 590, 4) annika sihvonen 
suomi 589, … 24) Gisela miettinen suomi 584, … 35) katarina Långström suomi 578.
tyttöjen 50m pienoiskivääri 60 ls makuu, joukkuekilpailu: 1) itävalta 1763, 2) 
ruotsi 1761, 3) romania 1757, 4) suomi 1751.
naisten 50m pienoiskivääri 3x20 ls + 10 ls finaali: 1) sonja pfeilschifter saksa 
685,5 (588+97,5), 2) Barbara Lechner saksa 682,7 (584+98,7), 3) Ljubov Galkina 

venäjä 680,5 (583+97,5), 4) andrea arsovic serbia 
679,6 (578+101,6), 5) sylwia Bogacka 

puola 677,2 (577+100,2), 6) anzela 
voronova viro 675,8 (580+95,8), 

7) daniela peskova slovakia 
673,2 (577+96,2), 8) annik 

marguet sveitsi 672,4 
(580+92,4), … 14) 

marjo Yli-kiikka suomi 
575, … 42) hanna 
etula suomi 568.

naisten 50m pienoiskivääri 3x20 ls, joukkuekilpailu: 1) saksa 1743, 2) venäjä 
1733, 3) ranska 1723.
tyttöjen 50m pienoiskivääri 3x20 ls + 10 ls finaali: 1) Jaqueline orth 
saksa 683,4 (587/sivuaa nuorten ee:tä+96,4), 2) Jennifer messaggiero italia 677,5 
(580+97,5), 3) Jevjenia Borisova Ukraina 672,6 (577+95,6), 4) nadine Ungerank 
itävalta 672,2 (575+97,2), 5) paula Wronska puola 671,3 (575+96,3), 6) Barbara 
Gambaro italia (671,2+575+96,2), 7) Lotten Johansson ruotsi 669,7 (576+93,7), 8) 
anna tshukova venäjä 669,5 (579+90,5), … 17) Gisela miettinen suomi 570, … 32) 
annika sihvonen suomi 566, … 55) katarina Långström suomi 552.
tyttöjen 50m pienoiskivääri 3x20 ls, joukkuekilpailu: 1) saksa 1717, 2) 
Ukraina 1716, 3) itävalta 1713, … 13) suomi 1688.
miesten 300m kivääri 60 ls makuu: 1) Cyrill Graff ranska 598/34 sisäkymppiä, 2) 
anders Brolund ruotsi 598/31, 3) odd arne Brekne norja 597/37, 4) valerian sauveplane 
ranska 597/37, 5) Christian dressel saksa 597/31, 6) Lubos opelka tshekki 596/38, 7) 
stian Bogar norja 596/34, 8) harry Creevy iso-Britannia 596/23, … 13) henri häkkinen 
suomi 595, … 19) kari pennanen suomi 592, … 22) antti puhakka suomi 592.
miesten 300m kivääri 60 ls makuu, joukkuekilpailu: 1) norja 1788/103 
sisäkymppiä, 2) ranska 1788/101, 3) ruotsi 1787, 4) saksa 1783, 5) suomi 1779.
miesten 300m vakiokivääri 3x20 ls: 1) henry Josselin ranska 585, 2) peter sidi 
Unkari 583/20 sisäkymppiä, 3) Cyril Graff ranska 583/15, 4) michael podolak itävalta 
582/21, 5) stian Bogar norja 582/17, 6) valerian sauveplane ranska 581/24, 7) odd 
arne Brekne norja 581/14, 8) marcel Buerge sveitsi 580, … 12) antti puhakka suomi 
576, … 16) henri häkkinen suomi 574, … 21) kari pennanen suomi 569.
miesten 300m vakiokivääri 3x20 ls, joukkuekilpailu: 1) ranska 1749, 2) norja 
1742, 3) sveitsi 1734, … 6) suomi 1719.
miesten 300m kivääri 3x40 ls: 1) michael podolak itävalta 1170/48 sisäkymppiä, 
2) peter sidi Unkari 1170/42, 3) marcel Buerge sveitsi 1168, 4) Josselin henry ranska 
1167, 5) ole kristian Bryhn norja 1166, 6) valerian sauveplane ranska 1165, 7) stian 
Bogar norja 1164/40 sisäkymppiä, 8) henri häkkinen suomi 1164/35, … 11) antti 
puhakka suomi 1159, … 21) kari pennanen suomi 1149.
miesten 300m kivääri 3x40 ls, joukkuekilpailu: 1) ranska 3495, 2) norja 3486, 
3) sveitsi 3477, … 5) suomi 3472.
naisten 300m kivääri 60 ls makuu: 1) Bettina Bucher sveitsi 597, 2) eva Friedel 
saksa 594, 3) Gudrun Wittmann saksa 593/28 sisäkymppiä, 4) marie enqvist ruotsi 
593/27, 5) annik marguet sveitsi 593/21, 6) Charlotte Jakobsen tanska 592, 7) marina 
schnider sveitsi 590/26, 8) Catherine houlmont ranska 590/25. 
naisten 300m kivääri 60 ls makuu, joukkuekilpailu: 1) sveitsi 1780, 2) saksa 
1773, 3) ranska 1759.
naisten 300m kivääri 3x20 ls: 1) eva Friedel saksa 580, 2) Bettina Bucher sveitsi 
576, 3) Charlotte Jakobsen tanska 574, 4) sylwia Bogacka puola 574, 5) karolina 
kowalczyk puola 573, 6) annik marquet sveitsi 572, 7) marina schnider sveitsi 571, 8) 
Christine Chuard ranska 569.
naisten 300m kivääri 3x20 ls, joukkuekilpailu: 1) sveitsi 1719, 2) puola 1702.

Pistooli
miesten 50m pistooli 60 ls + 10 ls finaali: 1) andrija Zlatic serbia 661,4 
(564+97,4), 2) Leonid ekimov venäjä 659,9 (565+94,9), 3) Joao Costa portugali 
658,5 (563+95,5), 4) vladimir isakov 657,8 (560+97,8), 5) Lukas Grunder sveitsi 
657,8 (563+94,8), 6) damir mikec serbia 657,1 (560+97,1), 7) denis koulakov venäjä 
656,3 (561+95,3), 8) andrei kazak valko-venäjä 652,6 (563+89,6), … 17) kai 
Jahnsson suomi 554, … 58) teemu tiainen suomi 535.
miesten 50m pistooli 60 ls, joukkuekilpailu: 1) venäjä 1686, 2) valko-venäjä 
1666, 3) Ukraina 1663.
poikien 50m pistooli 60 ls + 10 ls finaali: 1) michael heise saksa 643,3 
(550+93,3), 2) pavel Judin venäjä 642,1 (550+92,1), 3) vincent Jeanningros ranska 
640,5 (546+94,5), 4) dino Briganti italia 640,0 (545+95,0), 5) Javier sanchez espanja 
638,1 (545+93,1), 6) rares stefan ion romania 636,7 (544+92,7), 7) ante kristo 
kroatia 635,6 (543+92,6), 8) omer abdullah alimoglu turkki 633,1 (542+91,1).
poikien 50m pistooli 60 ls, joukkuekilpailu: 1) saksa 1620, 2) venäjä 1601, 3) 
valko-venäjä 1594. 
naisten 25m urheilupistooli 60 ls + 20 ls finaali: 1)heidi diethelm sveitsi 
788,2 (587+201,2), 2) kira klimova venäjä 787,8 (583+204,8), 3) stephanie tirode 
ranska 785,4 (582+203,4), 4) olena kostevitsh Ukraina 784,1 (584+200,1), 5) 
Celine Goberville ranska 782,7 (584+198,7), 6) antoaneta Boneva Bulgaria 780,3 
(581+199,3), 7) Galina orlovskaja venäjä 780,1 (583+197,1), 8) Zorana arunovic 
serbia 779,2 (580+199,2), … 26) ritva karri suomi 574.
naisten 25m urheilupistooli 60 ls, joukkuekilpailu: 1) venäjä 1745, 2) ranska 
1739, 3) Bulgaria 1737.
tyttöjen 25m urheilupistooli 60 ls + 20 ls finaali: 1) Jekaterina Barsukova 
venäjä 770,9 (568+202,9), 2) anna korakaki kreikka 767,5 (572+195,5), 3) Lidia 
nencheva Bulgaria 765,2 (566+199,2/uusinta 51,9), 4) adrienn nemes Unkari 765,2 
(574+191,2/45,9), 5) michaela heinrichova tshekki 761,1 (565+196,1), 6) Julia 
Borodenko Ukraina 761,0 (567+194,0), 7) Joanna tomala puola 759,5 (566+193,5), 8) 
sarka Jonakova tshekki 755,3 (567+188,3), … 20) tiina Jänkälä suomi 558.

Unkarilainen 
kivääriampuja Peter Sidi 
voitti EM-kilpailuissa 
yhden kultamitalin ja 
kaksi hopeamitalia.

kuva: Lassi Palo
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tyttöjen 25m urheilupistooli 60 ls, joukkuekilpailu: 1) venäjä 1692, 2) tshekki 
1691, 3) Ukraina 1682.
poikien 25m pistooli 60 ls: 1) aaron sauter saksa 583, 2) sandro Loetscher 
sveitsi 582, 3) Florian Fouquet ranska 579/uusinta 49, 4) aleksandr alifirenko 
venäjä 579/47, 5) peeter olesk viro 576, 6) simon Liesch sveitsi 575, 7) Christian 
klauenboesch sveitsi 574, 8) oliver Geis saksa 574. 
poikien 25m pistooli 60 ls, joukkuekilpailu: 1) sveitsi 1731, 2) venäjä 1718/46 
sisäkymppiä, 3) saksa 1718/41.  
miesten 25m vakiopistooli 60 ls: 1) thibault sauvage ranska 575, 2) Christian 
reitz saksa 573, 3) roman Bondaruk Ukraina 569/uusinta 48, 4) ruslan Lunev 
azerbaidzan 569/43, 5) tomas tehan tshekki 568, 6) stephan trippel saksa 568, 7) 
antonio manuel santos portugali 567, 8) paal hembre norja 567.
miesten 25m vakiopistooli 60 ls, joukkuekilpailu: 1) saksa 1701, 2) venäjä 
1696, 3) Ukraina 1689.
poikien 25m vakiopistooli 60 ls: 1) aleksandr alifirenko venäjä 562, 2) Florian 
Fouquet ranska 560/uusinta 46, 3) oleg Barabanov venäjä 560/43, 4) Clement 
Bessaquet ranska 559, 5) oliver Geis saksa 556, 6) aaron sauter saksa 556, 7) Javier 
sanchez espanja 556, 8) andrei shchepetkov venäjä 555.
poikien 25m vakiopistooli 60 ls, joukkuekilpailu: 1) venäjä 1677, 2) saksa 
1659, 3) ranska 1656 .
miesten 25m olympiapistooli 60 ls + finaali: 1) aleksei klimov venäjä 30/
uusinta 4, 5 (585), 2) roman Bondaruk Ukraina 30/4, 4 (584), 3) Christian reitz saksa 
23 (587), 4) martin strnad tshekki 19 (589), 5) riccardo mazzetti italia 15 (581), 6) 
oleksandr petriv Ukraina 10 (580).
miesten 25m olympiapistooli 60 ls, joukkuekilpailu: 1) tshekki 1732, 2) saksa 
1723, 3) Ukraina 1722.
poikien 25m olympiapistooli 60 ls + finaali: 1) Clement Bessaquet ranska 
24 (567), 2) aleksandr alifirenko venäjä 23 (571), 3) oliver Geis saksa 21 (570), 4) 
andrei shchepetkov venäjä 17 (574), 5) oleg Barbanov venäjä 11 (569), 6) atanas 
kovatshev Bulgaria 7 (569).
poikien 25m olympiapistooli 60 ls, joukkuekilpailu: 1) venäjä 1714, 2) 
Bulgaria 1694, 3) ranska 1690.
miesten 25m isopistooli 60 ls: 1) Joao Costa portugali 590, 2) Jorge Llames 
espanja 585, 3) aleksandr petriv Ukraina 582/uusinta 50, 4) Yusuf dikec turkki 
582/49, 5) roman Bondaruk Ukraina 582/49, 6) Christian reitz saksa 581, 7) Leonid 
ekimov venäjä 580, 8) tomas Cambeses espanja 580.
miesten 25m isopistooli 60 ls, joukkuekilpailu: 1) espanja 1730, 2) tshekki 
1729, 3) saksa 1725.

HauliKKo
miesten trap 125 kiekkoa + 25 kiekon finaali: 1) erik varga slovakia 147 
(124+23), 2) david kostelicky tshekki 146 (123+23/3), 3) Bostjan macek slovenia 146 
(124+22/2), 4) maxim kosarev venäjä 145 (123+22), 5) massimo Fabbrizi italia 144 
(123+21), 6) Jiri Gach tshekki 143 (123+20), … 62) ari Jokinen suomi 115, … 65) 
Janne kirvesmäki suomi 115, … 67) Joni Granqvist suomi 115.
miesten trap 125 kiekkoa, joukkuekilpailu: 1) tshekki 368, 2) venäjä 368, 3) 
italia 367, … 19) suomi 345.  
poikien trap 125 kiekkoa + 25 kiekon finaali: 1) Carlo mancarella italia 144 
(121+23), 2) Giulio Fioravanti italia 143 (121+22/12), 3) valerio Grazini italia 143 
(122+21/11), 4) Laszlo solyom itävalta 141 (121+20), 5) ilja vinogradov venäjä 141 
(124+17), 6) vincent tachin ranska 140 (121+19).
poikien trap 125 kiekkoa, joukkuekilpailu: 1) italia 364, 2) venäjä 353, 3) iso-
Britannia 347. 
naisten trap 75 kiekkoa + 25 kiekon finaali: 1) Fatima Galvez espanja 95 
(72+23), 2) Jelena tkach venäjä 94 (71+23), 3) delphine racinet ranska 94 (71+23), 
4) Zuzana stefekova slovakia 93 (70+23), 5) deborah Gelisio italia 91 (72+19), 6) 
katrin Quooss saksa 86 (70+16), … 11) satu mäkelä-nummela suomi 68, … 19) 
mopsi veromaa suomi 66. 
naisten trap 75 kiekkoa joukkuekilpailu: 1) venäjä 209, 2) italia 206, 3) ranska 203.
tyttöjen trap 75 kiekkoa + 25 kiekon finaali: 1) ana rita rodrigues portugali 
89 (69+20), 2) Jekaterina rabaja venäjä 86 (67+19), 3) esme Florenc sparey iso-
Britannia 85 (69+16), 4) silvana stanco italia 84 (64+20), 5) eva maria Clemente 
espanja 83 (66+17), 6) rozalie vojkuvkova tshekki 79 (64+15).
tyttöjen trap 75 kiekkoa joukkuekilpailu: 1) tshekki 184, 2) venäjä 178, 3) 
slovakia 168.
miesten kaksoistrap 150 kiekkoa + 50 kiekon finaali: 1) vasili mosin 194 
(146+48), 2) richard Faulds iso-Britannia 193 (145+48/uusinta 12), 3) daniele di 
spigno italia 193 (147+46/11), 4) peter robert Wilson iso-Britannia 191 (144+47), 5) 
håkan dahlby ruotsi 191 (145+46), 6) William Chetcuti malta 190 (143+47), … 16) 
simo köylinen suomi 138, 17) sami ritsilä suomi 135.
miesten kaksoistrap 150 kiekkoa, joukkuekilpailu: 1) iso-Britannia 430, 2) 
italia 430, 3) venäjä 429.
poikien kaksoistrap 150 kiekkoa + 50 kiekon finaali: 1) Filip praj slovakia 
192 (144+48), 2) maksim Lazarev venäjä 190 (145+45/uusinta 8), 3) artem nekrasov 

venäjä 190 (143+47/7), 4) Chester Cobb iso-Britannia 190 (144+46), 5) kirill Fokejev 
venäjä 182 (139+43), 6) nathan Xuereb malta 170 (132+38), … 10) teemu Jutila 
suomi 124, 11) henrik parkkinen suomi 122.
poikien kaksoistrap 150 kiekkoa , joukkuekilpailu: 1) venäjä 427, 2) italia 386.
miesten skeet 125 kiekkoa + 25 kiekon finaali: 1) eric delaunay ranska 149 
(124+25/uusinta 14), 2) tino Wenzel saksa 149 (124+25/13), 3) Jakub tomecek 
tshekki 149 (124+25/3), 4) tore Brovold norja 148 (124+24), 5) marcus svensson 
ruotsi 148 (124+24), 6) valerio Luchini italia 147 (124+23), … 28) heikki meriluoto 
suomi 121, … 36) Lauri Leskinen suomi 120, … 43) marko kemppainen suomi 120.
miesten skeet 125 kiekkoa, joukkuekilpailu: 1) norja 368, 2) saksa 368, 3) 
ranska 366, … 12) suomi 361.
poikien skeet 125 kiekkoa + 25 kiekon finaali: 1) aleksandr Zemlin venäjä 
146 (121+25), 2) George kazakos kypros 145 (121+24), 3) henri sorvo suomi 144 
(121+23), 4) tammaro Cassandro italia 143 (120+23), 5) Gabriele rossetti italia 141 
(119+22), 6) sebastian spey saksa 141 (119+22), … 37) marko haataja suomi 109.
poikien skeet 125 kiekkoa, joukkuekilpailu: 1) kypros 355, 2) italia 352, 3) 
tanska 348.
naisten skeet 75 kiekkoa + 25 kiekon finaali: 1) Cigdem ozyaman turkki 96 
(73+23/uusinta 6), 2) marina Belikova venäjä 96 (72+24/5), 3) Louiza theophanous 
kypros 95 (71+24/uusinta 4), 4) aleksandra Jarmolinska puola 95 (71+24/uusinta 
3), 5) katiuscia spada italia 95 (72+23/7), 6) danka Bartekova slovakia 93 (71+22), 
… 20) katja poutanen suomi 68, … 25) marjut heinonen suomi 68, … 31) Jenna 
väisänen suomi 66.
naisten skeet 75 kiekkoa, joukkuekilpailu: 1) venäjä 211, 2) slovakia 211, 3) 
kypros 209, … 6) suomi 202.
tyttöjen skeet 75 kiekkoa + 25 kiekon finaali: 1) irina malovitshko Ukraina 91 
(68+23), 2) maria meleshenko venäjä 90 (68+22/uusinta 3), 3) Jitka peskova tshekki 
90 (67+23/2), 4) natalia vinogradova venäjä 87 (65+22), 5) sian elizabet Bruce iso-
Britannia 86 (67+19), 6) veronika sykorova slovakia 85 (65+20). 
tyttöjen skeet 75 kiekkoa, joukkuekilpailu: 1) venäjä 191, 2) iso-Britannia 185.

liiKKuva maali
miesten 50m liikkuva maali 60 ls: 1) mihail azarenko venäjä 592, 2) emil 
martinsson ruotsi 591, 3) miroslav Janus tshekki 589, … 10) tomi-pekka heikkilä 
suomi 585, … 13) krister holmberg suomi 583, … 19) niklas hyvärinen suomi 577.
miesten 50m liikkuva maali 60 ls, joukkuekilpailu: 1) venäjä 1766, 2) ruotsi 
1760, 3) tshekki 1752, 4) suomi 1745.
poikien 50m liikkuva maali 60 ls: 1) sami heikkilä suomi 580, 2) vladlen onopko 
Ukraina 579, 3) oleksandr moshnenko Ukraina 578, … 5) Jani suoranta suomi 570, 
… 9) heikki Lähdekorpi suomi 557.
poikien 50m liikkuva maali 60 ls, joukkuekilpailu: 1) suomi 1707, 2) venäjä 
1703, 3) Ukraina 1699.
miesten 50m liikkuva maali 40 ls, sekajuoksut: 1) miroslav Janus tshekki 
395, 2) emil martinsson ruotsi 393, 3) miroslav Jurko slovakia 392 (uusinta 20/20), 
4) Jozsef sike Unkari 392 (20/19), 5) niklas Bergström ruotsi 392 (20/18), 6) krister 
holmberg suomi 392 (19), … 11) niklas hyvärinen suomi 388, … 14) tomi-pekka 
heikkilä suomi 386.
miesten 50m liikkuva maali 40 ls, sekajuoksut joukkuekilpailu: 1) ruotsi 
1173, 2) venäjä 1167, 3) suomi 1166,
poikien 50m liikkuva maali 40 ls, sekajuoksut: 1) sami heikkilä suomi 387, 
2) heikki Lähdekorpi suomi 386, 3) oleksandr moshnenko Ukraina 385, … 8) Jani 
suoranta suomi 372.
poikien 50m liikkuva maali 40 ls, sekajuoksut joukkuekilpailu: 1) suomi 
1145, 2) Ukraina 1129, 3) Unkari 1107.

Kisajärjestäjät tarjosivat 
vesimeloneja miesten 300m 
kiväärikilpailuja seuranneille, 
kuvassa valmentaja Juha 
Hirvi. Kilpailut käytiin kovassa 
helteessä. (kuva: Lassi Palo)
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S
aksalainen Matthias Hahn tuli Suomen 
Ampumaurheiluliiton (SAL) pistooliam-
pujien päävalmentajaksi lokakuussa vuon-
na 2006. Lajin kansainvälinen menestys 

oli laskenut takavuosien saavutuksista. Kun koti-
maasta ei löytynyt kyllin hyvää vaihtoehtoa, etsintä 
suunnattiin ulkomaille. 

Ulkomaisella valmentajalla arveltiin olevan par-
haat mahdollisuudet palauttaa pistooliammunnan 
kärkituloksemme takaisin kansainväliselle tasolle. 
Onko Hahnin ansiota vai ei, mutta elokuussa 2011 
ampujillamme on Lontoon ensi vuoden olympia-
kisoihin neljä paikkaa. Niistä kaksi on pistooliam-
pujien tuomia.

Päävalmentaja kilpaili aktiiviaikanaan Saksan 
sekä nuorten että miesten maajoukkueessa, ja hä-
nen lajinaan oli olympiapistooli. Kouluaikanaan 
hän aloitti ammunnan harrastamisen kivääril-
lä, mutta lyhytpiippuisempi ase alkoi kiinnostaa 
enemmän. Päälajinsa lisäksi hän käsitteli myös 
ilma- ja vapaapistoolia. 

Valmentajan tehtävät kiinnostivat Hahnia jo 
edustusaikanaan. Kun hän muutti töiden vuoksi 
Müncheniin vuonna 2000, valmennustoiminta li-
sääntyi merkittävästi. Hän sai valmennustehtäviä 
Münchenin Hochbrükin olympiaradoilta ja Baije-
rin alueelta laajemminkin. 

Myös ulkomaiset valmennuskutsut työllistivät 
pankkialalla toiminutta kauppatieteiden maisteria.

Matthias Hahn hankki Münchenissä Saksan 
A-valmentajan paperit, ja Kuortaneella ollessaan 
hän suoritti Kansainvälisen ampumaurheiluliiton 
(ISSF) C- ja B-tason valmentajatutkinnon. 

Mikä on pielessä?
- Ensimmäisten kuukausien aikana pohdin iltai-

sin, että päivän harjoitus oli mennyt ainakin osittain 

pieleen, kun totesin seisovani yksin hallissa. Yksi ja 
toinen häipyi vähin äänin Kuortaneelta. Saksassa 
tervehditään tavatessa ja erotessa intensiivisesti. 
Lopulta tajusin, että täällä huikataan korkeintaan 
”hei”. Kunnollinen tervehtiminen ja hyvästely teh-
dään Suomessa vain tärkeissä tilanteissa.

- Nyt asun Saksassa ja hoidan sieltä käsin SAL:n 
postiani. Eniten kaipaan Kuortane-järveä kuhineen 
ja pitkiä, valoisia kesäöitä. Jälkimmäiset antoivat 
voiman kestää pitkän talvikauden. Kuortaneella 
kävin postista lunastamassa kalastusluvan. Sak-
sassa minun pitää suorittaa kalastuskoe, jota voin 
verrata autokoulun ajokokeeseen, luontoihmisenä 
tunnettu Hahn kertoo.

- Muistan tuloni Suomeen, olin Kuortaneella 
tunteja sovitusta tapaamisajasta myöhässä. Laskin 
ajavani Helsingistä Pohjanmaalle 130-140 kilo-
metrin keskinopeudella. Nopeusrajoitukset olivat 
vain 80-100:n paikkeilla. Totuin nopeasti Suomen 
ajonopeuksiin. Ajo ei ole stressaavaa ja voi laskea 
viiden minuutin tarkkuudella saapumisaikansa.

Jään sulaminen kesti lyhyen aikaa
Hahn, 44, iloitsee saadessaan kohdata erilaisia 
henkilöitä – jopa eri maiden henkilöitä. Valmen-
tajan tehtävissä erilaisten ihmisten tapaaminen on 
hänen mielestään ihana ja ainutkertainen haaste. 

päävalmentaja matthias hahn uskoo vakaasti:
Suomalainen pistooliammunta pysyy 
kansainvälisessä vauhdissa mukana

Ampumaurheiluliiton 
saksalainen pistoolilajien 
päävalmentaja Matthias 
Hahn on ilokseen voinut 
todeta tulosten selvän 
parantumisen kahden 
vuoden työn jälkeen.  
Hän uskookin 
vankasti, että pistooli-
ammuntamme pysyy 
jatkossa kansainvälisen 
kehityksen tahdissa.

Teksti: Matti Erkkilä
Kuvat: Matti Erkkilä ja Lassi Palo
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Ihmisten erilaisuus on suuri rikkaus. Hänen ko-
tiseutunsa on Baijerin osavaltion pohjoisosassa 
sijaitseva Franken alue. Sen ihmisillä ja eteläisen 
Baijerin väestöllä on esimerkiksi mentaliteetissa 
suuria eroja.

- Eri maiden väestön erot ovat vielä suurempia. 
Rakkaat suomalaiset, älkää miettikö millaisia olette, 
olette hyviä juuri sellaisina kuin luonnollisesti olet-
te. On varmasti paljon asioita, joita te ette ymmärrä 
minussa, mutta en minäkään ehkä kaikkea teissä!

- Suomessa kestää tavallista pidempään saada 
kontakti toiseen henkilöön. Mielestäni se koskee 
myös suomalaisia keskenään. Kun tulin saksalai-
sena valmentajana Suomeen, kerroin kummallisia 
ajatuksiani englanniksi. Jään sulaminen kesti het-
ken. Nyt voin tältä osin hyvin ja meillä on ampu-
jieni kanssa hyvät fiilikset, päävalmentaja kertoo.

talviharjoittelua tehostettava
Hahn harmittelee sitä, että meillä moni ampuja 
pitää talven vuoksi pitkän harjoitustauon. Maail-
mancupit alkavat jo maalis-huhtikuussa, ja silloin 
pitäisi ruutiaseampujan olla jo kunnossa. Hän täh-
dentää talvikauden harjoittelun lisäämistä.

Suomessa on muutamia hyviä harjoituspaikko-
ja kuten esimerkiksi Suomen, Kuortaneen ja Tan-
huvaaran urheiluopistot, mutta niihin on monilla 
liian pitkä matka. Hahn haluaisi 10m, 25m ja 50m 
pistooliampujille yhteisiä leirejä, mutta niiden pi-
täminen on ollut vaikeata.

Saksalainen ei tullessaan kiinnittänyt suurta 
huomiota pistooliampujiemme määrään. Tulosta-
so kiinnosti, sillä hän halusi seurata kehittymistä, 
ja mies saattoi ilokseen todeta tulosten selvän pa-
rantumisen kahden vuoden työn jälkeen. Nyt hän 
uskoo vankasti, että pistooliammuntamme pysyy 
jatkossa kansainvälisen kehityksen tahdissa.

- Harjoitusolosuhteet ovat Suomessa haastavat. 
Minulle on tärkeintä se, mitä teemme niissä olo-
suhteissa, jotka ovat meille mahdollisia. En kuluta 
aikaa pohdintaan siitä, mikä voisi olla paremmin, 
helpommin tai vain toisin. Jos olosuhteet paranevat 
on tiedettävä se, mitä tekee vapautuneella ajalla.

Hahnin tehtäviin kuuluu pistoolilajien pääval-
mentajan ja olympiavalmentajan tehtävien lisäksi 
Lontoo 2012 -projektin ja maajoukkuetoiminnan 
johtaminen.

molemminpuolinen kunnioitus
Matthias Hahn pitää tärkeänä sitä, että urheilijan 
ja valmentajan välille syntyy molemminpuolinen 
kunnioitus. Hyvä luottamus voi erityisesti kriitti-
sissä tilanteissa olla ratkaisevan tärkeä. Yhteispeli 
ei ole kulttuureista riippuvainen, se on luonneky-
symys Hahnin mukaan.

Tämän jutun kirjoittaja on saanut seurata muu-
taman kerran Hahnin ja Kai Jahnssonin yhteispeliä 
arvokilpailussa. Olen nähnyt heidän keskustelevan 

f Kokkolalainen Ritva Karri ja Matthias 
Hahn keskustelevat Münchenissä 
kesäisen maailmancupin kisan jälkeen.

kilpailun aikana sekä valmentajan että ampujan 
aloitteesta. Molemmissa tapauksissa Jahnssonin 
seuraavat kilpalaukaukset ovat olleet ennen taukoa 
pidettyjä laukauksia tarkempia. Ammunnan jat-
kaminen keskustelutuokion jälkeen ei ole helppo 
juttu. Se vaatii valmentajalta oikeita ohjeita ja ur-
heilijalta täyttä luottamusta valmentajaa kohtaan. 
Ainakin Hahnin ja Jahnssonin kohdalla se toimii.

- Olen ylpeä niistä kahdesta olympiapaikasta, 
jotka pistooliampujat ovat hankkineet Lontoon 
ensi vuoden kisoihin. Se on koko tiimin saavutus. 
Minun keskeisin ajatukseni on kuitenkin se, miten 
me voimme parantaa entisestään ampujan tulosta. 
Tulosparannuksen onnistuessa annan itseni yllät-
tyä positiivisesti.   u

f Matthias Hahnin ja ampujien yhteispeli on 
toiminut esimerkillisesti kilpailunkin aikana. 
Kuvassa Teemu Tiainen Belgradin EM-kilpailuissa.

i Saksalainen Matthias Hahn on toiminut SAL:n 
pistoolilajien päävalmentajana syksystä 2006 lähtien.

“olympiavalinnat tehtävä 
mahdollisimman pian”
Suomella on tällä hetkellä saavutettuna ampumaurheilussa 
neljä maapaikkaa Lontoossa ensi kesänä järjestettäviin 
olympialaisiin. Ampumaurheiluliiton pistoolilajien päävalmentaja 
ja olympiavalmentaja Matthias Hahn on sitä mieltä, että valinnat 
Lontooseen olisi tehtävä “mahdollisimman pian”.

- Urheilijoita nimettiin vuonna 2008 järjestettyihin Pekingin 
olympialaisiin jo edeltävän vuoden joulukuussa. Se antoi urheilijoille 
hyvää aikaa valmistautua itse kilpailuihin, eikä heidän tarvinnut enää 
miettiä mahdollista valintaansa kisajoukkueeseen, Hahn sanoo.

Ammunnassa olympiamaapaikan Suomelle ovat hankkineet 
Marjo Yli-Kiikka (kivääri), Mira Suhonen (ilmapistooli), Satu 
Mäkelä-Nummela (trap) ja Kai Jahnsson (ilmapistooli).

- Urheilijat ovat näyttäneet mihin he pystyvät, ja se riittää 
minulle hyvin, Hahn sanoo.

Elokuun alussa järjestettyjen Belgradin EM-kilpailujen jälkeen 
suomalaisten ampumaurheilijoiden on mahdollista saavuttaa 
olympiamaapaikkoja Lontooseen 2012 enää haulikon MM-
kilpailuissa syyskuussa Belgradissa ja ilma-aseiden EM-
kilpailuissa Vierumäellä ensi helmikuussa.

Kisoihin päässyt ampuja voi osallistua myös muihin lajeihin 
kuin siihen, missä on kiintiöpaikka. Maakohtainen paikka 
tarkoittaa käytännössä sitä, että kansallinen olympiakomitea 
voi päättää lähettääkö kisoihin paikan hankkineen urheilijan vai 
jonkun toisen kilpailijan.

Teksti: Lassi Palo
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Päijät-Hämeessä sijaitsevan Heinolan 
kaupungin maine liikuntakaupunkina 
on ollut jo pitkään tiedetty ja tunnettu. 
Se on panostanut kaupunkilaistensa 
terveysliikuntaan merkittävästi jo use-

amman vuosikymmenen ajan. Valtakunnallisestikin 
eri terveysliikuntahankkeiden yhteydessä on puhut-
tu ”Heinolan mallista”.

Elokuisessa valtuuston kokouksessa kaupungin 
päättäjät antoivat jälleen tukensa terveysliikunta-
hankkeen jatkumiselle ja kehittämiselle. 

- Valtuutettumme tietävät ja ymmärtävät kuinka 
tärkeää meille on, että kaupunkilaisemme voivat 
hyvin ja ovat terveitä. Taloudellisesti kurjempinakin 
aikoina on tärkeää satsata liikuntaan ja terveyteen, 
sillä sehän säästää myös kunnan taloutta, Heinolan 
kaupungin liikuntatoimenjohtaja ja terveysliikunta-
hankkeen puuhamies Matti Nieminen muistuttaa. 

Terveysliikuntahanke syntyi vuonna 2006 kaik-
kien kaupungin tulosalueiden yhteisesityksellä 
Heinolan kaupunginhallitukselle, joka päätti nime-
tä kaupunkinsa terveysliikuntakaupungiksi. Päätös 
kumpusi tarpeesta vaikuttaa kaikenikäisten kunta-
laisten terveydelliseen hyvinvointiin ja terveysero-
jen kaventumiseen. 

Tarkoituksena oli herättää erityisesti vähän liikun-
taa harrastavien kuntalaisten aktiivisuutta. Erityisenä 
painopistealueena haluttiin ottaa mukaan lasten ja 
nuorten liikunta-aktiivisuuden lisääminen. Toimen-
pidehankkeen kokonaisuuden nimeksi otettiin Hei-
nolassa jyrää – Terveysliikuntahanke (2007-2012).

Kaikki saman katon alle 
Hankkeella on rakennettu kaupunkilaisille koko-
naisvaltainen terveysliikuntapalveluverkosto, joka 
kattaa koko kaupunkilaisen elinkaaren vaiheet. 
Kaupungin eri hallintokuntien lisäksi mukana 
hankkeessa ovat Suomen Urheiluopisto, Haaga-
Helia ammattikorkeakoulu, Nuori Suomi, Koulu-
liikuntaliitto, kansalaisopistoja, yksityisiä toimijoi-
ta, liikuntajärjestöjä ja -yhdistyksiä. 

Kaupungin järjestämien liikuntapaikkojen ja 
seurojen lisäksi mukana on erilaisia luontoliikun-
ta- ja ulkoilureittejä, Saksalan seikkailukeskus sekä 
erilaisia talvi- ja kesätapahtumia. Puhutaan siis 
suuresta määrästä toimijoita ja tapahtumia. 

- Hanke keräsi kaikki toimijat saman katon alle. 
Terveysliikuntatyötä meillä on tehty kaupungissa 
eri projektien merkeissä jo pitkään. Nyt projektit 
ja hankkeet haluttiin yhdistää yhdeksi isoksi, jolla 
vaikutamme kauaskantoisesti ja pitkäjännitteisesti, 
Nieminen kertoo taustoista. 

Eri yhteistyötahoja ei ole ollut Niemisen mu-
kaan vaikea tuoda yhteen, koska ne ovat kuuluneet 
luonnollisena osana projekteihin jo pitkään. Yhteen 
saattamisella on saatu merkittäviä etuja, sillä nyt 
eri tahot tietävät mitä kukin tekee, millaista työtä 
tehdään ja missä mennään. Erilaisessa elämänvai-
heessa olevat ihmiset on helppo ohjata esimerkiksi 
liikuntaneuvontaan ja liikunnan pariin. 

- Meillä on esimerkiksi Heinolan terveyskeskuk-
sessa oma liikuntaneuvoja. On helppo ja hyvä ohja-
ta vaikkapa koulusta tai työpaikalta henkilö liikun-
taneuvojalle, jonka kanssa voidaan hyvin tarkasti ja 
henkilökohtaisesti luoda suunnitelmaa ja katsoa lii-
kuntatarpeita ja liikuntaneuvoja jälleen tietää, mil-
laisia palveluja Heinola ja terveysliikuntahanke voi 
tarjota kaupunkilaiselle, Nieminen valottaa ketjua. 

Liikuntahankkeiden toimijoiden pitkän yhteis-
työn salaisuus on Niemisen mukaan hyvin toimi-
vat ihmisten väliset kemiat. 

Reissuvihko täynnä liikuntatarinoita
Hanke koostuu kolmesta osiosta, jotka huolehtivat 
koko ihmisen elinkaaren kestävästä säännöllisestä 
liikunnasta aina pienestä esikoululaisesta ikään-
tyneiden ihmisten liikuntapalveluihin. Kunnossa 
pienestä pitäen (KPP) edistää lasten ja nuorten lii-
kuntaharrastuksia. Mukana lasten liikunnan edistä-
misessä Heinolassa on yhdeksän koulua ja yhdeksän 
päiväkotia. Päiväkotien ja koulun lisäksi hanke in-
nostaa muun muassa luomalla päiväkotien ja koulu-

jen pihoihin virikkeellisiä liikuntaympäristöjä. 
Innovatiivisena ideana Heinola on luonut myös 

oman KPP-vaunun, joka vierailee päiväkodeissa ja 
kouluissa ja tuo liikuntavirikkeitä lainaan ja kokeil-
tavaksi lasten liikuntatunneille. Myös kaupungin 
kirjastosta on mahdollista lainata liikuntavälineitä 
lasten käyttöön. Erilaisia liikuntavälineitä, kuten 
tasapainolautoja, hyppykeppejä tai esimerkiksi rul-
laluistimia löytyy jopa 40 erilaista, ja jokaista näistä 
on mahdollisuus lainata omalla kirjastokortilla. 

- Meiltä on kysytty mistä me moiseen välinemää-
rään olemme löytäneet säilytystilat, mutta emme me 
tarvitse tiloja, sillä ne ovat lähes koko ajan lainassa, 
Nieminen nauraa ja selittää lainauksen suosiota. 

KKP-hankkeeseen liittyy myös Heinolan oma 
terveysliikuntapöllö. Liikuntapöllö annetaan illaksi 
päiväkodista tai koulusta pienen liikkujan mukana 
kotiin, ja tarkoituksena on keksiä mukavaa yhdes-
sä tekemistä koko perheen ja pöllön kanssa. Pöl-
lön mukana kulkevaan reissuvihkoon kirjoitetaan 
mitä mukavaa on tehty. 

- Pöllön kotiin saaminen on pienelle liikkujalle 
hieno juttu, ja liikuntapöllön reissuvihko kertoo 
monia hienoja tarinoita perheen kesken liikkumi-
sesta, Nieminen kertoo ideasta. 

Heinolan kaupunki antoi Suomen Ampumaur-
heiluliitolle liikuntapöllön EM-kisamaskotikseen 
helmikuun 2012 kisoihin. Ampumaurheilu on 
myös yksi Heinolan koululaisille tarjoamia ter-
veysliikuntamuotoja, jota voi harjoittaa aina seni-
ori-ikään saakka.

Jyrängön koululla vaikutetaan 
liikunnan avulla kiusaamiseen
Heinolan päiväkodit ja koulut ovat sitoutuneet 
vahvasti terveysliikuntahankkeeseen ja innostavat 
lapsia ja nuoria liikkumaan aktiivisesti. Erityisen 
vahvasti hankkeessa mukana on Heinolan Jyrän-
gön koulu, jossa liikuntaan on panostettu aivan 
erityisellä tavalla. Koulu on mukana Opetushalli-
tuksen liikkuva koulu -hankkeessa. 

Jyrängön koulussa on otettu liikunta mukaan 
keskeisenä osa-alueena kaikkea toimintaa aina kou-
lumatkasta alkaen. Jyrängön koulun rehtori Kimmo 
Nykänen kertoo, että koulussa on panostettu erityi-
sesti viiteen keskeiseen osa-alueeseen, jolla on saatu 
aikaan mitattavia merkittäviä tuloksia oppilaiden op-
pimis- ja keskittymiskyvyn paranemiseen sekä jopa 
koulukiusaamisen vähenemiseen. Koulun työnteki-
jöitä koulutetaan aktiivisesti osana hanketta. 

Koulussa panostetaan omaehtoiseen liikkumi-
seen. Koulun piha- ja sisätiloihin on tehty oppilaille 
liikunta- ja leikkimispaikkoja, joissa pidennetyillä 
välitunneilla koululaiset pääsevät liikkumaan ja 
purkamaan energiaansa ja toteuttamaan itseään 
liikunnallisesti. Myös koulumatkojen liikunnalli-
suuteen on satsattu.  

Heinolan terveysliikunta kaupunki
on Suomessa ainoa laatuaan Teksti: Nina Paloheimo

Risto Kalermo (vas), Risto Aarrekivi 
ja Matti Nieminen. Kuvassa myös EM-
kisamaskotiksi valittu liikuntapöllö. 
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aluStava kISaohjElMa
ti 14.2.
Joukkueiden saapuminen.
ke 15.2.
klo 16.30 tekninen kokous
klo 19.00 avajaiset
to 16.2.
klo 8.00 Liikkuva maali/miehet ja pojat, normaalijuoksujen 30 ls:n hitaat juoksut
klo 9.00 ilmapistooli/pojat
klo 10.45 Liikkuva maali/naiset ja tytöt, normaalijuoksujen 20 ls:n hitaat juoksut
klo 12.30 ilmapistooli/pojat, finaali
klo 13.00 Liikkuva maali/miehet ja pojat, normaalijuoksujen 30 ls:n nopeat juoksut
klo 16.00 Liikkuva maali/naiset ja tytöt, normaalijuoksujen 20 ls:n nopeat juoksut

klo 16.00 ilmakivääri/tytöt
klo 17.45 Liikkuva maali/miehet ja pojat, mitaliottelut
klo 18.15 Liikkuva maali/naiset ja tytöt, mitaliottelut
klo 19.00 ilmakivääri/tytöt, finaali
klo 19.30 palkintojenjako
pe 17.2.
klo 13.00 ilmapistooli/tytöt
klo 16.00 ilmakivääri/pojat
klo 17.30 ilmapistooli/tytöt, finaali
klo 19.40 ilmakivääri/pojat, finaali
klo 20.15 palkintojenjako
la 18.2.
klo 8.00 Liikkuva maali/miehet ja pojat, sekajuoksut
klo 10.30 Liikkuva maali/naiset ja tytöt, sekajuoksut
klo 12.00 Liikkuva maali/miehet ja pojat, sekajuoksut, toiset 20 ls
klo 12.00 ilmapistooli/miehet
klo 14.15 ilmakivääri/naiset
klo 14.30 Liikkuva maali/naiset ja tytöt, sekajuoksut, toiset 20 ls
klo 16.00 ilmapistooli/miehet, finaali
klo 18.00 ilmakivääri/naiset, finaali
klo 19.00 palkintojenjako
Su 19.2.
klo 9.00 ilmapistooli/naiset
klo 13.00 ilmakivääri/miehet
klo 12.00 ilmapistooli/naiset, finaali
klo 16.40 ilmakivääri/miehet, finaali
klo 17.15 päättäjäiset
ma 20.2.
Joukkueiden kotiinpaluu.

ilma-aSeiden em-kilpailut
heinoLa-vierUmÄki, 14.-20.2.2012- Liiallisen energian purkami-

nen näkyy merkittävästi siinä, 
että oppilaat keskittyvät tun-
nilla ja oppivat tehokkaasti. 
Hieno asia on se, että energia 
menee leikkimiseen eikä tois-
ten kiusaamiseen. Se on mer-
kittävä asia jo aivan valtakunnallises-
ti kun puhutaan koulukiusaamisen 
vaikutuksista, Nykänen kertoo. 

Koulussa satsataan myös ohjattuun 
liikuntaan keskimääräistä enemmän. Liikuntatun-
tien määrää on lisätty ja sekä omia että kolmannen 
sektorin pitämiä kerhoja pidetään myös keskellä 
päivää. 

- Kaikki kerhot eivät toki ole suoranaista lii-
kuntaa, vaan nyt alkavat esimerkiksi kalakerho ja 
luontokerho, Nykänen kertoo. 

Koululiikunnassa on myös selkeytetty niitä 
tavoitteita, joita liikunnalta halutaan. Liikunta-
tunneista pari tuntia viikossa keskittyy jo pienten 
koululaistenkin kestävyysliikuntaan, lihaskestä-
vyyteen sekä liikkuvuuteen. Nämä ovat niitä tee-
moja, joissa myös nuorten ja aikuisten kohdalla on 
parannettavaa. 

Koulussa käytetään hyväksi myös nykytekno-
logiaa. Koululla on pelikonsoleita ja tanssimattoja, 
jotka kannustavat liikunnallisuuteen. 

- Lasten kasvavasta ruutuajasta ollaan huolis-
saan - ja aiheesta. Me olemme pyrkineet kääntä-
mään tämän huolen positiiviseksi kannustamalla 
oppilaita liikkumaan ruudun edessä muun muassa 
Wii-peleillä ja tuomaan tätä sanomaa kotiinkin.  

Koulu käyttää myös sykemittareita, joilla mita-
taan lapsen liikkumisen määrää ja laatua päivän 
aikana. Perhe halutaan yhdistää lapsen ja nuoren 
liikkumiseen, ja siispä esimerkiksi Nykäsen luo-
kalla ovat sekä äiti että lapsi, joiden liikkuvuutta 
molempien ”työpäivien” aikana mitataan ja teh-
dään vertailuja lapsen ja vanhemman välillä. 

Perheen yhteiseen liikunta-aikaan pyritään kan-
nustamaan oppilaiden vanhempia. Uutta teknologi-
aa pyritään seuraavaksi ottamaan käyttöön Jyrängön 
koululla geokätköilyn merkeissä. Syke- ja liikku-
vuusmittarit ovat myös keskeisenä osana tieteellisiä 
mittauksia tehdessä. Jyrängön koulun oppilaiden 
toiminnallisuutta ja liikkuvuutta mitataan osana 
kansainvälistä hanketta. Tulokset ovat olleet liikun-
nallisten koulujen oppilaiden osalta erityisen hyviä. 

- Liikunnan lisääminen ja sen keskeisyys eivät 
ole normaalista opetussuunnitelmasta pois, vaan 
tuovat siihen lisää, kun oppilaat keskittyvät olen-
naiseen, Nykänen selvittää. 

Muihin taitoaineisiin pyritään keskittymään 
myös, jotta liikunta ei ole ainoana vaihtoehtona. 

Työikäiset ja erityisryhmät liikkuvat 
Heinolassa ilmaiseksi
Aikuis- ja työikäisväestölle suunnattu Kunnossa kai-
ken ikää -malli (KKI) on  jo valtakunnallisesti vuo-
desta 1995 toiminut hanke, joka tarjoaa heinolalaisten 
yritysten henkilökunnalle erilaisia liikuntapalveluja. 
Mukana hankkeessa on noin 35 yritystä ja 35 liikun-
taryhmää. Liikuntaryhmät ja palvelut ovat työnteki-
jälle maksuttomia ja yritykset maksavat palveluista 
henkilömäärän mukaisen osallistumismaksun.

Kunnossa kaiken ikää -malli sai vuonna 1997 
kansallisen innovaatiopalkinnon. Niin työntekijät 

kuin firman johtokin ovat olleet luonnollisesti tyy-
tyväisiä. Työntekijöille on suuri etu saada liikkua 
ilmaiseksi, työntekijät voivat paremmin ja sairaspäi-
vätkin vähenevät. Firmoille osallistumisen hinta pie-
ni, mutta terveyshankkeelle osallistumismaksut ovat 
merkittävä apu ja helpotus myös veronmaksajille. 

- Panostus on merkittävä työikäisille ihmisille, 
jotka voivat liikkua ilmaiseksi ja valinnanvapautta 
on todella runsaasti, Nieminen kertoo. 

Näin myös esteet liikkumiseen ja sitä myöten 
”selittelyt” rahan ja ajan puutteesta vähenevät. 

Ikääntyvien ja erityisryhmien ensimmäinen lii-
kuntahanke ”Voimaa ja tasapainoa” päättyi Heinolas-
sa jo vuonna 2006.  Heinolassa on ollut jo vuodesta 
1984 lähtien erityisryhmien oma liikunnanohjaaja, 

joka huolehtii kaupungin ikääntyvän väestön liikun-
taryhmistä, joita kokoontuu viikossa jo 34. 

Erityisryhmille on yhtä monipuolinen liikunta-
tarjotin kuin työikäisillekin. Samalla tapaa liikun-
taryhmät ovat maksuttomia. 

Terveysliikuntahanke päättyy vuonna 2012, 
mutta Nieminen kertoo, että jo elokuun valtuus-
tossa keskusteltiin ja painotettiin jatkuvuuden 
merkitystä. Valtuustossa hyväksyttiinkin jo Hei-
nolan kaupunginvaltuutetun, liikuntalautakunnan 
puheenjohtajan Risto Kalermon tekemä valtuus-
toaloite, jossa esitettiin hankkeen jatkuvuuden 
säilyttämistä vuoden 2012 jälkeen. 

Liikuntapöllö vierailee siis heinolalaisissa ko-
deissa myös jatkossa reissuvihkonsa kanssa.   u
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Suomen Ampumaurheiluliiton toiminnan-
johtaja Risto Aarrekivi ja Suomessa järjes-
tettävien EM-kisojen järjestelytoimikunnan 

apulaispääsihteeri Nina Paloheimo esittelivät Vie-
rumäellä ensi helmikuussa järjestettävien ilma-
aseiden EM-kisojen järjestelyiden kulkua noin 
satapäiselle kokousväelle Euroopan ampumaur-
heiluliiton (ESC) yleiskokouksessa Serbiassa Bel-
gradissa heinäkuun viimeisenä viikonloppuna.

Järjestyksessään 23. yleiskokous kuuli Euroo-
pan liiton presidentin Vladimir Lisinin selonteon 
ja analyysin kuluneesta ampumaurheiluvuodesta 
sekä valitsi uusia kisaisäntiä vuosien 2014 ja 2015 
kisajärjestäjiksi.

Omassa alustuksessaan Aarrekivi ja Palohei-
mo kertoivat kokousväelle kisojen järjestelyistä, 
kisapaikoista Heinolasta ja Vierumäestä ja jär-
jestettävien kisojen arvomaailmasta ja toivotusta 
tunnelmasta.

- Emme pysty kilpailemaan useiden järjestäjä-
maiden kanssa suureellisuudessa ja hienostelussa, 
mutta uskomme hurmaavamme urheilijat ja kisa-
vieraat suomalaisella lämpimällä ystävällisyydellä, 
vieraanvaraisuudella ja skandinaavisella tyylikkyy-
dellä, mikä näkyy kaikessa toteutuksessamme, Aar-
rekivi arvioi Belgradissa. 

Aarrekivi kertoi myös talvisista olosuhteista, 

jotka ovat odottamassa vieraitamme helmikuussa 
2012. Salissa raikui epäuskoinen nauru, kun Aar-
rekivi muistutti ottamaan lämmintä mukaan ja 
jättämään shortsit kotiin, sillä Suomen talvi saattaa 
näyttää helmikuussa hyvinkin kylmää puolta, jopa 
-28 astetta. 

Paloheimo ja Aarrekivi kuitenkin vakuuttivat, 
että vaikka ulkona olisikin pureva pakkanen, kisat 
tulevat olemaan lämminhenkiset ja kodikkaat eikä 
kenenkään tarvitse palella. 

Järjestelyt ovat sujuneet hyvin ja vauhdikkaasti, 
ja tahti vain kiihtyy, kun Vierumäellä pidettäviin 
kisoihin on aikaa noin puoli vuotta. Ilma-aseiden 
10m Euroopan mestaruuskisat pidetään Heinolas-
sa Vierumäellä 14.-20. helmikuuta. Suomen kisat 
ovat viimeiset, joissa urheilijoilla on mahdollisuus 
ampua olympiamaapaikka. Kisoissa jaetaan 16 
maapaikkaa Lontoossa kesällä 2012 järjestettäviin 
olympialaisiin. 

- Vierumäki tulee olemaan kansainvälisen me-
dian ja urheiluväen huomion kohteena ensi helmi-
kuussa. Panostamme todella paljon viestintään, jotta 
voimme osoittaa olevamme erinomainen kisajärjes-
täjä ja jotta saamme tuotua ampumaurheilua suu-
relle yleisölle tutuksi ja totta kai myös Suomea koko 
maailmalle, kisojen viestintäpäällikkö Nina Palohei-
mo totesi Euroopan liiton kokousväelle. 

Suomen kokousdelegaatiota Belgradissa Ser-
biassa johti Ampumaurheiluliiton puheenjohtaja 
Mikko Nordquist. 

Euroopan liiton presidentti Vladimir Lisin pai-
notti omassa puheessaan mm. kisapaikkojen ja 
areenoiden tärkeyttä. Hän muistutti, että urhei-
lijoiden lisäksi kisoja tehdään suurelle yleisölle ja 
paikkojen tulee olla näyttämöitä, teattereita, joissa 
katsojat viihtyvät. 

Lisin myös muistutti yhteistyön tärkeydestä me-
dian kanssa. Vain näkyvyydellä saadaan osoitettua 
suurelle yleisölle kuinka mielenkiintoinen laji am-
pumaurheilu on. Vierumäen valmistelut saivatkin 
kiitosta kokoukselta televisioinnin vuoksi, ja uu-
denkaltainen nettitv-toteutus ja kisastudio -kokei-
lu kiinnosti eurooppalaisia kollegoita kovasti. 

Yleiskokouksessa valittiin kovien ennakkokisai-
lujen siivittämänä myös kisaisäntiä vuosille 2014 ja 
2015. Vuoden 2014 ilma-aseiden EM-kisat pide-
tään Venäjällä Moskovassa. Venäjä voitti kisa-isän-
nyyden vain kahden äänin turvin, sillä Slovenia jäi 
34 pisteeseen, kun Venäjä sai 36 pistettä. 

Vuoden 2014 haulikkokisat voitti näkyvästi 
kampanjoinut Tanska. Vuonna 2015 ilma-aseiden 
EM-kisat pidetään Hollannissa.  u

Sal esitteli tulevia em-kisoja
euroopan liiton
yleiskokouksessa Belgradissa

h Risto Aarrekivi ja Nina Paloheimo 
esittelivät EM2012-hankkeen  
vaiheita kokousväelle.

f Ampumaurheiluliiton toiminnanjohtaja 
Risto Aarrekivi (vas.) ja puheenjohtaja 
Mikko Nordquist Belgradissa pidetyssä 
Euroopan liiton yleiskokouksessa.
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Danfoss Oy on tanskalainen monikansalli-
nen rakennusten lämmittämiseen, jääh-
dytystekniikoihin ja energian kulutukseen 

säätelyyn ja tekniikkaan erikoistunut yritys. Dan-
fossin juuret ulottuvat viime vuosituhannen alkuun, 
jolloin Mads Clausen perusti ensimmäisen tehtaan, 
Dansk Koleautomatik ock Apparat Fabrikin.

Vuonna 1946 nimi vaihtui Danfossiksi. Nyky-
ään Danfossilla on 79 tehdasta 22 maassa ja yh-
teensä lähes 24 000 työntekijää. Suomessa Danfoss 
Oy toimii Espoon Kivenlahdessa, ja sillä on noin 
neljäkymmentä työntekijää myynnin ja teknisen 
tuen puolella. 

Danfoss on kulkenut Clausenin suvun omistuk-
sessa. Nykyisin sen presidenttinä toimii Jörgen M. 
Clausen. 

Danfossin Suomen maajohtaja Ari Paloheimo 
kertoo, että Danfossin tuki ja ”sponsorointi” ta-
pahtuvat pääasiallisesti keskitetysti pääkonttorin 
kautta Tanskasta. Se tuntuu olevan myös yleinen 
trendi yritysmaailmassa. Erilainen tuki ja hyvänte-
keväisyystoiminta ovat entistä suunnitelmallisem-
paa ja keskitetympää. 

- Hyvin harvat isommat yritykset tekevät lah-
joituksia tai tukevat ketään tai mitään enää hetken 
mielijohteesta. Useimmiten tukeminen on tark-
kaan mietittyä ja pidemmän aikavälin projekti, 
Paloheimo miettii. 

Danfoss Oy on keskittynyt viime vuodet pääasi-
allisesti yhteiskuntavastuun toteuttamiseen. Suurel-
la monikansallisella yrityksellä on hyvin laaja yh-
teiskuntavastuullinen ohjelma ja tavoitteisto, johon 
kuuluvat ilmastotavoitteet, korruption kitkeminen, 
sosiaalinen ja paikallinen vastuu, ympäristönsuoje-
lu ja monet muut globaalit keskeiset kysymykset. 

Danfoss on yksi sopijaosapuolista YK:n globaa-
lissa sopimuksessa, jonka kymmenkohtainen oh-
jelma keskittyy muun muassa edellä mainittujen 
kysymysten ratkaisuun. 

- Yksi isoimpia lähivuosien tukiprojektejamme 
oli Kööpenhaminan ilmastokokous vuonna 2009. 
Olimme hyvin suuri toimija ja tukija. Ilmastostra-

tegia on meille yrityksenä erittäin tärkeä, Palohei-
mo kertoo. 

Danfossin ilmastotavoite perustuu 3x25-kaa-
vaan. Teollisuusyrityksen tavoitteena on vähentää 
absoluuttista hiilidioksidipäästömääräänsä 25% ja 
lisätä uusiutuvien energiamuotojen osuutta 25% 
vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi sen tavoitteena on 
tehdä Tanskassa sijaitsevasta Sonderborgin tehdas-
alueestaan täysin hiilidioksidivapaa vuoteen 2029 
mennessä. Suuria tavoitteita suurelle yritykselle siis. 

Toki Danfoss tukee myös paikallisemmin ja 
konkreettisemmin erilaisia toimintoja. Suurim-
maksi osaksi esimerkiksi Suomessa tuki menee 
erilaisiin hyväntekeväisyyskohteisiin, useimmiten 
katastrofirahastoihin. Tukemisen tarve lähtee täl-
laisissa tapauksissa varsin inhimillisistä syistä ja 
puhtaasti auttamisen halusta. 

- Esimerkiksi Haitin tulvien aikaan yrityksemme 
pyrki auttamaan mahdollisimman suurilla sum-
milla apua tarvitsevia. On vaikea uskoa, että mikään 
yritys pyrkisi tällaisissa tapauksissa hyötymään tu-
estaan tai hyväntekeväisyydestä. Kyllä se on yhtei-
nen hätä, mikä pistää auttamaan, Paloheimo sanoo. 

Hyväntekeväisyyden lisäksi Danfossilla halutaan 
tukea esimerkiksi Suomessa lasten ja nuorten har-
rastus- ja liikuntatoimintaa. Se tuntuu olevan myös 
yritysten yleinen trendi esimerkiksi Suomessa. Eri-
tyistä lajia Paloheimo ei osaa tai halua nimetä, las-
ten urheilu ja liikunta on aina hyvä tuen kohde. 

- Kyllä sympatiat ovat aina lapsissa ja nuorissa. 
Tuella voidaan ehkäistä syrjäytymistä, antaa lap-
sille kaikista lähtökohdista samat mahdollisuudet 
harrastaa ja kasvaa vaikkapa huippu-urheilijaksi 
saakka, muun muassa pesäpalloa ja ralliautoilua 
nuorena harrastanut Paloheimo pohtii. 

ammattiurheilun tuki
perustuu yhteistyöhön
Ammattimaisen urheilun tukemista ei Palohei-
mon mukaan voi laittaa samaan kategoriaan yh-
teiskuntavastuun kanssa. Lasten ja nuorten harras-
tusten tukeminen kumpuaa eri lähtökohdista kuin 

huippu-urheilun. Hyväntekeväisyyttä tehdään 
useimmiten lähes nimettömänä eikä sillä pyritä 
hyötymään kaupallisesti. 

Urheilujärjestöjen kanssa tehtävässä yhteistyössä 
puhutaan sitten jo molemminpuolisesta hyödystä. 
Tällöin edellytetään myös yrityksen puolelta näky-
vyyttä, tuotteiden esittelyä ja myynnin edistämistä. 

- Huippu-urheilu on sinänsä jo bisnestä, jossa 
molemmille osapuolille haetaan mahdollisimman 
maksimaalista hyötyä. Toki meille on tärkeää tu-
kea suomalaista urheilua ja menestystä maail-
malla. Toisaalta kun suomalaiset menestyvät ja 
näkyvät, myös urheilua ja urheilijaa tukeva yritys 
saa omaa nimeään ja tuotteitaan esille mitä posi-
tiivisimmalla tavalla. 

Danfoss käyttää esimerkiksi markkinoinnissaan 
joidenkin urheilujärjestöjen erilaisia medioita ja 
suuria tapahtumia, kuten EM- tai MM-kisoja, nä-
kyvyyden saamiseen. Samalla se pystyy auttamaan 
suomalaista urheilua ja toteuttamaan näyttäviä 
tapahtumia, joista voidaan olla ylpeitä Suomen ra-
jojen ulkopuolellakin. 

- Näin muodostuu mielestäni aika ideaalitilan-
ne. Tällä tapaa mielestäni muutoinkin nykyaikai-
nen urheilun tukeminen yksityissektorilla muo-
dostuu Suomessa sekä muualla maailmalla. Toki 
yritykset odottavat suomalaista menestystä ja eri-
tyisesti puhdasta urheilua, Paloheimo muistuttaa.

isä tutustutti urheiluammuntaan
Nykyisin Paloheimo ehtii harrastaa vauhdikkai-
den joukkuelajien sekä miekkailun sijasta lenkkei-
lyä ja luonnossa liikkumista.  

- Urheiluammunta? No mikä ettei, hän toteaa. 
- Olen harrastanutkin jonkin verran ilma- ja 

pienoispistooliammuntaa ja kiväärilajeja. 
Harrastus kumpuaa lapsuudesta, kun isä, ilma-

voimien everstiluutnantti vei lapsia mukanaan 
ampumaradalle. Isä Heikki Paloheimo harrasti 
vähintään puolivakavissaan erikseen ilmapistoo-
liammuntaa, nykyaikaisen viisiottelun lisäksi. 

Ari Paloheimo miettiikin, että aika usein urhei-
luammunta periytyy äidin tai isän harrastuksena 
lapsille.  Nykyisin ampumaradalle hän ehtii lähin-
nä erilaisten asiakastilaisuuksien yhteydessä. 

Suomalaista urheiluammuntaa Paloheimo kiit-
telee ja iloitsee Suomen neljästä hankitusta olym-
piamaapaikasta Lontoon olympialaisiin 2012. Hän 
toivoo toki vielä muutamaa paikkaa lisää ainakin 
Suomessa ensi vuoden helmikuussa järjestettävis-
sä ilma-aseiden EM-kisoissa Vierumäellä. 

- Mikäs sen hienompaa kuin ampua olympia-
paikka kotiareenalla, hän miettii. 

Danfossilaisia nähdään varmaankin Lontoossa 
ensi kesänä, ja Paloheimo lupaa - mikäli paikalle 
pääsee - kannustaa suomalaista ampumaurheilua 
asianmukaisella tavalla. u

Yritysten ulkopuolelle kohdistuva tuki
menee usein lapsille, nuorille ja ympäristötyöhön

Tanskalaisen Danfoss Oy:n 
maajohtaja Ari Paloheimo 
kertoo, että nykyaikaisten 
kansainvälisten yritysten tuki 
liittyy enenevissä määrin 
yhteisten yhteiskunnallisten ja 
globaalien asioiden hoitoon, 
lasten ja nuorten liikuntaan 
sekä hyväntekeväisyyteen. 
Urheilusponsorointia ei juurikaan 
terminä enää tunneta, vaan 
yritykset ja urheilujärjestöt 
toimivat yhteistyöperiaatteella.

Danfossin maajohtaja Ari Paloheimo näkee lasten ja 
nuorten liikuntaharrastusten tukemisen tärkeänä.
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S
iluettiammunnan 17. Euroopan mesta-
ruuskisojen tapahtumapaikkana oli tänä 
vuonna Suomi ja Heinolan ampumaurhei-
lurata. Suomen kesä helli kilpailuja lähes 

koko viikon ajan, ja kilpailujen järjestäjäseura Hei-
nolan Ampujat sai suuren määrän kiitoksia kisojen 
sujuvista ja lämminhenkisistä järjestelyistä. 

Myös kisamenestyksen kannalta heinäkuun 
puolessa välissä järjestetyt kisat olivat jo totutusti 
suomalaisten juhlaa. 

EM-mitaleja kertyi kivääri- ja pistoolilajeista 
kymmeniä, ja erityisesti riihimäkeläinen Marko 
Nikko säväytti jälleen ampumalla kisoissa kahdek-
san kultamitalia. Järjestäjät olivat osanottajamää-
rään tyytyväisiä, vaikka harmittelivatkin muutamia 
viime hetken peruuntumisia. 

Kilpailut toimivat samalla osana siluetin World 
cupia. Mukana olikin muun muassa australialaisia 
ampujia.

Heinolassa järjestettyihin kisoihin osallistui 123 
kilpailijaa ja reilun viikon aikana tehtailtiin yli 700 
suoritusta. Joillakin ampujilla tämä tarkoitti lähes 
päivittäistä ampumaurakkaa helteessä. 

”Jokaisessa säässä löytyy paras”
Siluetin EM-kisat avattiin helteisenä heinäkuun 
torstaina eli 7. päivänä Heinolan ampumaradalla. 
Vielä avajaisten aikaan myöhään iltapäivällä läm-
pömittari kipusi lähes kolmeenkymmeneen astee-
seen, kun kilpailujen johtaja Sami Mäkelä kertoi 
noin seitsemänkymmenpäiselle kansainväliselle 
avajaisyleisölle kilpailujen käytännöistä ja kulusta. 

Avajaisissa suomalaiset olivat vähemmistönä, 
sillä yleisö koostui lähinnä ruotsalalaisten, rans-
kalaisten, itävaltalaisten ja muiden Euroopan mai-
den joukkueista. Kaukaisimmat vieraat olivat tosin 
Australiasta saakka. Suomalaisten urakka alkoi 
vasta seuraavalla viikolla, jolloin he saapuivat ra-
dalle. Hyväntuulista avajaisyleisöä eivät helle eivät-
kä hyönteiset haitanneet. 

Myös Mäkelä muistutti, että todellisia urheilijoi-

ta eivät sääolosuhteet estä.
- Sää ei ole este eikä edellytys, sillä jokaisessa 

säässä joku meistä on aina kuitenkin paras, Mäkelä 
muistutti ja sai osakseen hyväksyvää nyökkäilyä. 

Kisojen omaperäisimmästä majoituksesta vas-
tasi itävaltalaisten joukkue, joka yöpyi radan välit-
tömässä läheisyydessä viereisellä peltoaukeamalla 
asuntoauton sekä telttojen kanssa. Syy erikoiseen 
yöpymisjärjestelyyn oli selvä:

- Olemme koko viikon ajan radan läheisyydessä 
ja saamme näin täydellisen kisatuntuman, leiristä 
todettiin.

- Ja onhan tämä myös paljon sosiaalisempaa 
kuin hotellihuoneisiin hautautuminen aina kisa-
päivän jälkeen. Ja ehkä hiukan halvempaakin. 

Jo useamman kerran Suomen luonnossa ja Hei-
nolan radalla yöpyvä joukkue kiitteli erityisesti 
suomalaista luontoa. 

- Toissa kerralla täällä ollessamme leirissämme 
vieraili ruokailemassa kettu, ja eräänä vuonna saim-
me vieraaksemme suomalaisen hirven. Missä muu-
alla kisoissa voi kokea tällaista, leiristä kysyttiin. 

marko nikon ylivoima kiistaton
Euroopan mestaruuskisojen suomalaismenestys 
oli hienoa katsottavaa, vaikka kilpailujen johtaja 
Sami Mäkelä ei aivan suoranaisen tyytyväinen me-
nestykseen ollutkaan kaikkien lajien osalta. Mita-
lisijoja tehtailivat mm. totutusti Juha Piiroinen ja 
Petri Savinainen pistoolilajeissa, Kimmo Iivonen 
kiväärilajeissa ja suomalainen nuori naislupaus 
Jasmine Uuttu kiväärissä.  

Marko Nikko todisti ylivoimaisuutensa ottaen 
kiväärilajeista huimat kahdeksan kultamitalia, jois-
ta kuusi henkilökohtaista ja kaksi joukkuekultaa. 
Nikon menestykseen suhtauduttiin kisapaikalla jo 
tottuneesti. Vaitelias mies lähti kotiinsa Riihimäelle 
omien suoritustensa jälkeen ennen päättäjäisiä. Vii-
me vuonna Ampumaurheiluliiton Vuoden ampujak-
si valittu mies näyttää jatkavan menestystarinaansa 
vahvasti mutta siihen vaatimattomasti suhtautuen. 

Suomalaisten lisäksi Ranskan joukkue näytti 
voimaansa Heinolassa ottaen mitalisijoja huimat 
määrät. 

Helle teki piiroiselle tepposet
Heinolalainen siluettipistooliampuja Juha Piiroinen 
ei ollut aivan tyytyväinen omaan kisasuoritukseen-
sa. Lähes joka päivä kisoissa urakoinut mies kiitteli 
joukkuetyötä ja omia loppupään suorituksia, erityi-
sesti vapaapistoolin kolmatta sijaa, jotka paikkaili-
vat kisojen alkupäivien heikompaa menestystä.  

- 22.- lajit eivät menneet odotusten mukaisesti, 
Piiroinen harmitteli. Helle teki minulle tepposet 
lauantaina, vaikka varauduin juomalla nesteitä hy-
vin. Ruokatankkaus jäi liian vähäiseksi ja voimat 
vain yksinkertaisesti loppuivat. Kyllähän se harmit-
taa, olisi pitänyt näin kokeneen miehen jo tietää, 
Piiroinen kuitenkin hymyili analyysin päälle.

Muutoin säätilat eivät Piiroisen mukaan kilpai-
lijoita haitanneet. Ideaalipäivinä tasainen pilvipou-
ta mahdollisti hyvät tulokset. Muutamina päivinä 
voimakkaampana käynyt sivutuuli antoi oman 
haasteensa. 

Teksti ja kuvat: 
Nina Paloheimo

hh Siluettirata koostuu metallikuvioisista 
kana-, sika- kalkkuna- ja pässitauluista.

h Heinolan ampumarata on 
monipuolinen ampumaurheilukeskus

siluetin em-kilpailut
ammuttiin suomalaisväreissä
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Raskaiden viikkojen jälkeen Piiroinen aikoi pi-
tää radan purkamisen jälkeen kunnon loman niin 
töistä kuin harjoittelustakin.  Hän valmistautui 
kisoihin huolellisesti, vaikka järjestelyt työllistivät 
miestä harjoittelun ohella. 

- Radan rakentaminen vei oman aikansa, mutta 
ehdin kyllä harjoittelemaan hyvin, parhaimpina päi-
vinä jopa pari kertaa päivässä, Piiroinen muisteli. 

Ensi keväänä Kapkaupungissa järjestettäviin 
MM-kisoihin Piiroinen on lähdössä, mikäli har-
joittelu sujuu hyvin ja tulee valituksi joukkueeseen. 

- Kyllä tässä vielä intoa on harjoitella ja kilpail-
la. Työnantaja on aina suhtautunut todella hyvin 
kisamatkoihin, joten kyllä puitteet ovat kunnossa, 
jos vain mies on, hän hymyili. 

Heinolalaisen yhteistyön 
taidonnäyte
Heinolan Ampujien Jari Pekkola suhtautui jo 
avajaispäivänä luottavaisesti kisojen sujuvuuteen. 
Seura on jo konkari kisojen järjestämisessä. 

- Ensimmäiset päivät ovat aina ne jännittävim-
mät, mutta yleensä kun ensimmäiset laukaukset 
kuuluvat ilmoille, asiat lähtevät rullaamaan omalla 
painollaan, Pekkola pohti. 

EM-kilpailut ovat kenelle tahansa kova näytön 
paikka niin sujuvuudeltaan kuin taloudellisesti-
kin. Pekkola kuitenkin totesi, ettei yksiäkään ki-
soja ole lähdetty järjestämään niillä mielin, että 
tappiota olisi kerrytetty, eikä kerrytetty nytkään. 
Kisat olivatkin todellinen heinolalainen yhteistyön 
taidonnäyte. 

-”Salaisuutemme” onkin siinä, että vaihdamme 
eri heinolalaisjärjestöjen kanssa työtä työhön eri 
tapahtumien yhteydessä, ja näin kaikki voittavat, 
Pekkola avasi tapahtumajärjestelyjen saloja. 

- Tässä tapahtumassa ovat mukana niin Heino-
lan Lionsit, Hevostenystävät, Zontanaiset, paikalli-
nen cateringfirma kuin lukuisia muitakin järjestö-
jä ja yrityksiä. Me taas olemme mukana ja apuna 
muiden järjestämissä tapahtumissa. 

Apua vaihdetaan esimerkiksi telttakatoksia ja 
bajamajoja lainaamalla tai talkooväen avulla.

- Sen suurempaa pyörää ei tarvitse keksiä, että 
saadaan kannattavia tapahtumia Heinolaan, Pek-
kola summasi.

- Toki olemme saaneet myös yhteistyökumppa-
neita ja sponsoreita, joiden tuki on kisojen järjes-
tämisen ehdoton edellytys. 

Ihan päivässä ei kuitenkaan EM-kisoja raken-
neta. Pekkola ja Sami Mäkelä laskeskelevat, että 

työt aloitettiin heti kun tieto kisojen saamisesta 
tuli. Viimeiset kuukaudet tehtiin töitä kaikki päi-
vätöistä liikenevä aika.

Onneksi kotiväki suhtautuu myötämielisesti, ja 
usealle järjestäjälle ja kilpailijalle EM-kisat ovatkin 
koko perheen tapahtuma ja ponnistus. Toisaalta 
järjestelyissä vallitsee sama lainalaisuus kuin muis-
sakin tapahtumissa. Varsinainen ydinporukka on 
noin viisi henkilöä, jotka tekevät ”yötäpäivää” töitä. 

Heinolan Ampujien jäsenporukka sekä siluetti-
aktiivit ovat kuitenkin ahkeraa väkeä ja apuja on 
löytynyt riittävä määrä. Pekkola laskeskelee, että 
talkooväkeä on ollut mukana jopa 50-60 henkilöä.  

Heinolan ampumarata  
on aina kisavalmiudessa
Puolitoistaviikkoa kestävät kisat ovat rankkoja ja vie-
vät voimia, mutta seuraavia kisoja tähytään jo kovasti.

- Meillä on hieno kaupungin tukema rata sekä 
kokemus ja valmius järjestää arvokisoja, joten 
miksi ihmeessä emme tarjoutuisi jatkossakin 
avuksi, Pekkola sanoi. 

Heinolan Ampujissa on noin 540 jäsentä. Se 
tekee aktiivista nuorisotyötä Heinolan kaupungin 
kanssa. Heinolan ampumakeskusta käyttää talvella 
noin 1000 koululaista, ja urheiluammunta kuuluu 
koulun liikuntatuntisuunnitelmaan.

- Toki toivomme sitä kautta myös lisää harras-
tajia. Varsinkin nuoret koululaiset pitävät kovasti 
ammunnasta, mutta harmittavasti hiukan vart-
tuneempina nuorina jäävät harrastuksen parista 
pois, Pekkola mietti. 

Heinolan ampumakeskuksesta löytyvät haulik-
ko-, pistooli-, siluetti, hirvi- ja ilma-aseradat, joita 
ylläpidetään ja kehitetään koko ajan. 

Pekkola on ylpeä yhdistyksen ja kaupungin yh-
teistyönä syntyneestä keskuksesta. Radasta ja sen 
ympäristöstä on aina pidetty hyvää huolta eikä 
valituksia olekaan tullut. Myös ympäristöasioista 
huolehditaan koko ajan jo ennakoivastikin. Ra-
dan kehitys on käynnissä koko ajan. Seuraavina 
projekteina Pekkolan mukaan on radan yhteyteen 
rakennettava majoitustila ja laajennettu kahvi-
lapaikka sekä porakaivo. Melunhallinta on yksi 
suurimpia haasteita, ja sen kurissapidon hyväksi 
työskennellään koko ajan. 

- Meluarvomme ovat nytkin rajojen alapuolel-
la, mutta pyrimme parantamaan silti tilannetta 
entisestään.

Heinolan Ampujat toivoo, että laadukasta rataa 
käytettäisiinkin paikallisten lisäksi myös kansalli-

Heinolan Ampujien puheenjohtaja Jari Pekkola ja kilpailujen johtaja 
Sami Mäkelä olivat Heinolan siluettikisan avainhahmoja.

siin ja kansainvälisiin arvokisoihin. Puitteet ovat 
olemassa ja kisajärjestelyistä on vankka kokemus. 
Toinen hieno ampumakeskus Vierumäki on sa-
massa kunnassa, ja pääkaupunkiseudulta ja muu-
alta Suomesta kulkuyhteydet ovat hyvät. Yhteis-
työn Vierumäen kanssa toivotaan lisääntyvän.

- Jatkuvan kehittämisen tavoitteena onkin, 
että meillä olisi tulevaisuudessa kansainvälinen 
urheiluampumakeskittymä, joka tunnetaan niin 
Suomen rajojen sisäpuolella kuin ulkopuolellakin, 
Pekkola tähyää tulevaisuuteen. 

Siluetin EM-kisat saavat kilpailijoilta osakseen 
pelkästään kehuja. Jo avajaisissa virallisten puhei-
den jälkeen Saksan joukkueen konkarikisaaja ker-
toi, että Heinolan radalle on hyvä tulla kisaamaan, 
koska järjestelyihin voi luottaa.

- Suomalaiset kisat keskellä kauneinta luontoa 
ovat upea tapa viettää kesää kenelle tahansa, saksa-
lainen summasi ja puhui todennäköisesti Heino-
lan reilun sadan siluettikisaajan suulla.  u

Aki Tamminen (sininen huppu) voitti Jorma Juntusen 
pikkupistoolin jännittävässä finaalissa.

hh Juha Piiroinen paransi kulkuaan  
kisojen loppua kohden.

h  Itävallan joukkue yöpyi lemmikkeineen aivan 
kisaradan tuntumassa omassa leirissään.
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lajille on tyypillistä se, että sama ampuja osallistuu useaan lajiin. Niin tällä-
kin kerralla, sillä kilpailusuorituksia arveltiin tulevan peräti 1200. Kilpai-

lun suojelijana toimi Puolustusvoimain komentaja kenraali Ari Puheloinen. 
Hän suoritti myös kisojen avauksen. Järjestelytoimikunnan puheenjohtajana 
oli Paavo Raukko.

- Mustaruutiammunta on perinteitä arvostava laji, joten nyt toista kertaa 
Suomessa järjestettävät lajin EM-kilpailut sopivat erinomaisesti Haminaan. 
Vanha bastioni luo kilpailuille upeat ja aidot puitteet. Tapahtumalla on monta 
ulottuvuutta, Se on kilpailu, yhdessäoloa ja yhdessä tekemistä. Tärkeintä on 
rehti kilpailu ja yhdessäolo Haminan kulttuurihistoriallisella alueella, kenraa-
li Ari Puheloinen sanoi.

SAL:n puheenjohtaja Mikko Nordquist kiitti liiton puolesta kenraali Puhe-
loista tämän myönteisestä asenteestaan EM-kisoja kohtaan. 

Ansaitsemansa kiitokset saivat myös Haminan kaupunki, SAL:n musta-
ruutijaosto, Haminan Ampumaseura ja lukuisat vapaaehtoiset. Edellä maini-
tut loivat yhdessä vierailleen mainiot, EM-kisojen arvoiset puitteet.

Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Paavo Raukko kiitti samoja tahoja. 
Hän oli ylpeä siitä, että mustaruutiammuntaa harrastavat seurat maan eri 
puolilta antoivat välttämätöntä toimitsija-apua.

Tämä Urheiluampuja-lehti meni painoon EM-kisojen ensimmäisenä kisa-
päivänä. Kisoihin palataan numerossa 5/2011.

 
Sakari viertola - em-kisan moniottelija
 Sibbo Skyttegillen Sakari Viertola oli yksi mustaruudin EM-kisojen moniot-
telijoista. Hän työskenteli päiväkaupalla asetarkastuksessa, toimi monissa am-
pumaerissä vetäjänä tai apulaisena. Niin, ja osallistui itse seitsemään lajiin!

- Kaksi kiväärilajia on päälajejani, muut ovat verryttelyä niiden ohessa, 
kertoi vantaalainen, joka on viihtynyt lajin parissa vuodesta 1988 lähtien. 

Sitä ennen hän har-
rasti kivääri- ja pis-
tooliammuntaa ilman 
mustaruudin tuoksua. 

- Olen aina ollut pit-
kien pyssyjen mies!

Viertola toimii kil-
pailemisensa lisäksi 
vahvasti mukana järjes-
tötehtävissä. Silti hän on 
saavuttanut menestystä 
myös arvokisoissa.

- Olen sijoittunut 
MM-kisoissa kerran 
kolmanneksi, ja EM-
kisoista minulla on 

yksi hopeinen ja kaksi pronssista mitalia. Kolmista viime arvokisoista olen 
jäänyt pois pitkien matkojen vuoksi. Ensi kesänä EM-kilpailut järjestetään 
Saksassa, jonne aion mennä, päättäväinen mies suunnitteli.

tavoitteena oma taso
Viertolalla on oikea periaate aina kilpaillessaan. Hänen tavoitteensa on oman 
taitotason saavuttaminen, ja arvokisassa olisi hyvä, jos yltäisi kauden parhaa-
seen tulokseen.

- Se on ollut ohjenuorani, ja sen avulla olen mitalini hankkinut. Minulla ei 
ole tähdätessäni koskaan kymppi mielessä. Pyrin tekemään mahdollisimman 
puhtaan suorituksen. Jos pienikin epävarmuus tulee eteen, aloitan ehdotto-
masti aina laukaisutapahtuman tekemisen alusta.  

Yhden ominaisuuden Vierola heittäisi romukoppaan, mutta se ei ole vielä 
onnistunut.

- Olen niitä vanhan kansan ampujia, jotka tähtäävät vähän liian pitkään. 
Lisään puristusta liipaisimella hitaasti siihen saakka kunnes ase laukeaa. Ta-
pahtumasta tulee useasti liian pitkäkestoinen, mutta liipaisun nopeuttami-
seen en ole vielä pystynyt.

mustaruutiampuja on tutkimusmatkailija
- Mustaruutiammunta on tutkimusmatkailijan hommaa. Siinä ampuja jou-
tuu tekemään paljon enemmän kuin tavanomaisessa ammunnassa. Meidän 
on esimerkiksi kehitettävä itse lataus, joka sopii aseeseen parhaiten. Kyseessä 
on oikeastaan kehityslaboratorion homma. Jos lyijyseoksessa on väärä ko-
vuus, aseen tarkkuus voi kadota. Minua kiehtoo tällainen kokonaisuus: am-
puminen ja ampumavälineiden/-tarvikkeiden omatoiminen tekeminen.

Mustaruutikilpailu käsittää 13 laukausta, ja niihin saa käyttää aikaa 30 mi-
nuuttia. Se on vähän. Kivääriammunnassa makuulta erittäin vähän.

- Ampuja nousee jokaisen laukauksen jälkeen ylös, puhdistaa aseen, lataa ja etsii 
oikean ampuma-asennon. Tauluja on kaksi, ja niissä pitää olla toisessa seitsemän 
ja toisessa kuusi laukausta. Kymmenen parasta osumaa muodostaa tuloksen.

Tämän lehden ilmestyessä jo tiedämme miten suomalaiset pärjäsivät 
suosikkien Saksan, Ranskan, Englannin, Italian ja Espanjan ampujien pu-
ristuksessa.  u

 

 

Tekstit ja kuvat: Matti Erkkilä

Mustaruutilajien EM-kilpailut käynnistyivät 
Haminan keskustassa asetarkastuksin ja 
harjoituksin 23. elokuuta. Lajin Euroopan liitossa 
on 19 maata, ja niistä 17 lähetti yhteensä 252 
ampujaa Suomelle uskottuihin kisoihin. 

Suomella on mustaruutiammunnassa kaksi maailmanmestaria. Janita 
Halonen (1996) ja Pekka Paatinen (2008) olivat taustalla näkyvillä 
radoilla suomalaisten valttikortteja Haminan EM-kisoissakin.

Sakari Viertola sai 
asetarkastuksessa 
käsiinsä aseaarteita. 
Hän ihailee kuvassa 
nallilukko- ja 
piilukkopistoolia. 
Niillä saisi vaihdossa 
autokaupasta 
melkoisen menopelin.

mustaruudin
em-kisoissa
Upeat pUitteet



Kesäkuussa 2011 ei omalla poliisilaitoksellani 
ollut vielä koneita eikä tiloja testin suorittamiseksi. 

kahden vuoden aktiivinen 
ampumaharrastus
Aselain 45 §:ssä edellytetään, että yhdenkäden 
aseelle lupaa hakeva on harrastanut ampumis-
ta "aktiivisesti vähintään kaksi vuotta". Tähän 
kahden vuoden ajanjaksoon lasketaan puolet 
aseellisessa palvelussa asevelvollisena suori-
tetusta palvelusta tai puolet naisten vapaaeh-
toisesta asepalvelusta. Eli 6 kk:n varusmiehet 
saavat 3 kk hyvitystä, 12 kk:n 6 kuukautta. 
Todistuksen aktiivisesta harrastuksesta antaa 
seuran ampuma-asekouluttaja.

Kun kaikilla seuroilla ei ole antaa ruutiaset-
ta harjoittelijan käyttöön, voidaan myös ilma-
pistoolilla suoritettu ampumaharrastus laskea 
kahden vuoden aikaan. Samoin ampumakil-
pailuihin osallistuminen tuomarina tai muuna 
toimitsijana lasketaan harrastukseksi.

Harrastekertojen määrää ei ole selkokieli-
sesti sanottu, mutta aseluvan uusinnassa kri-
teerinä on pidetty kymmentä suorituskertaa 
kahden vuoden sisällä "jakaantuen suhteellisen 
tasaisesti koko ajalle". Olosuhteet, esim. ulkora-
dan auraamattomuus talvella, sallivat paussien 
pitämisen, kun se selitetään.

Ampumapöytäkirjan pitäminen ei ole pa-
kollista, mutta se voi olla vallan hyödyllistä 
harrastuksen tosittamisen kannalta. Eräs ase-
lupia käsittelevä viranomainen kertoi minulle 
näin: "Minä pidän paljon luotettavampana 
todisteena koirankorvaista sinikantista ruutu-
vihkoa missä on rasvaisia sormenjälkiä kuin 
puhtaanvalkoista Excel-taulukkoa, jonka nörtti 
tekee viidessä minuutissa."

ampuma-asekouluttaja ja 
kouluttajien koulutus
Ampuma-aselain 45 § 1. momentti edellyttää, 
että lupa yhdenkäden aseelle voidaan antaa 
"vain, jos tämä esittää... ampuma-asekoulut-
tajan antaman todistuksen harrastuksestaan, 
jonka on oltava jatkunut aktiivisesti vähintään 
kaksi vuotta".
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a
seluvan yleisikäraja nousi 18 vuo-
teen, mutta yhdenkäden aseiden 
(pistoolit, revolverit, pienoispistoolit 
ja pienoisrevolverit) ikäraja nos-
tettiin 20 vuoteen. 18‒19-vuotiaan 

ampujan on mahdollista saada rinnakkaislupa 
yhdenkäden aseeseen vain "erityisen painavas-
ta syystä". Poliisin tiedotteen mukaan esimerk-
kinä voisi olla kuuluminen maajoukkuetason 
ampumavalmennettaviin. 

Tavalliselta pulliaiselta vaaditaan kuitenkin 
20 vuoden ikä. Lisävaatimuksina on soveltu-
vuustesti (ns. "palikkatesti"), joka ei ole kolmea 
vuotta vanhempi. Siis mahdollisen varusmies-
palveluksen yhteydessä suoritettu alle kolmen 
vuoden ikäinen testi kelpaa. 

Miespuolisten hakijoiden on tehtävä asevel-
vollisuudesta sekä sen suoritustavasta ja ajasta 
selvitys. Jos asevelvollisuutta ei ole suoritettu, 
tästäkin on annettava selvitys. Poliisi haastatte-
lee hakijan. Haastatteluja voi olla yksi tai kaksi, 
ja ne voi suorittaa kaksi eri poliisimiestä. Lisäk-
si tarvitaan lääkärintodistus aselupaa varten. 
Poliisille on uuden aselain myötä annettu laa-
jennettu pääsy erilaisiin rekistereihin aseluvan 
hakijan taustojen selvittämiseksi. 

Ja lopuksi tarvitaan ampumaseuran ase-
kouluttajan antama todistus vähintään kaksi 
vuotta jatkuneesta aktiivisesta ampumaharras-
tuksesta.

liian myöhäinen startti?
Monessa urheilussa uskotaan sananlaskuun 
"nuorna vitsa väännettävä". Urheilun harras-
taminen, treenaaminen ja valmentaminen 
aloitetaan jo varhaisessa teini-iässä ja monessa 
lajissa nuorempanakin – esimerkkinä jalkapal-
lon nappulaliiga. Monessa lajissa 20 vuoden 
ikää pidetään kovin myöhäisenä starttina.

Nuorena oppii monia asioita nopeammin 
kuin 20 vuoden iässä. Oppimiskäyrää tärkeämpi 
pohdittava on, että ihmiselle tulee kaksikymp-
pisenä paljon muitakin ajankäytön houkutuk-
sia tai välttämättömyyksiä, kuten varusmies-
palvelus, mahdolliset ylioppilaskirjoitukset, 
opiskelu, uusi karriäärityöpaikka, vastakkainen 

sukupuoli, joskus jopa avioliitto ja lapset.
Lienee turvallista sanoa, että potentiaalisten 

pistooliampujien joukko on 20 vuoden ikäkau-
dessa paljon harvempi kuin 15 vuoden. Mutta 
olisiko se niin, että ei se määrä mutta se laatu...? 
Eli voidaanko positiiviselta puolelta ajatella, 
että kaksikymppinen on motivoituneempi, 
kurinalaisempi ja kypsempi henkilö kuin viisi 
vuotta aikaisemmin?

Soveltuvuustesti
Soveltuvuustesti suoritetaan poliisilaitoksella 
tietokoneella. Testiaika varataan hankintalupaa 
jätettäessä. Testin suorittaminen kestää noin 30 
minuuttia. Testin tulosta ei yksinään voida käyt-
tää aseluvan päätökseen, vaan se on yksi osa ai-
neistoa, jota käytetään kokonaisharkinnassa. Tes-
tissä hylätty voi varautua tarkempaan syyniin. 

Kysymyksiä on 280, ja ne ovat kahden vaih-
toehdon valintakysymyksiä. Testiä on tarkoitus 
tarkentaa ja täsmentää asetuksella, mutta sel-
laista ei ole tätä kirjoitettaessa näkynyt. Poliisi: 
"Erikseen annettavalla asetuksella mm. määri-
tellään ne poikkeukset, joissa soveltuvuustes-
tiä ei vaadita." Ja edelleen: "Ne, jotka eivät voi 
kielellisten tai muiden esteiden takia suorittaa 
soveltuvuustestiä, voivat jatkossakin osoittaa 
soveltuvuutensa lääkärin tai psykologin anta-
malla lausunnolla."

Poliisihallituksen lupahallintojohtaja Anne 
Aaltonen kertoi Aamu-tv:ssä 27. heinäkuuta, 
että "testin tarkoituksena on etsiä hakijoiden 
joukosta väkivaltaista, väkivaltaa ihannoivaa 
tai itsetuhoista käyttäytymistä". Asiaa käsitel-
tiin myös MTV3:n ohjelmassa 45 minuuttia 
(11.3.). Tällöin poliisiylijohtaja Mikko Paatero 
totesi mm. "... saadaanko tällä testillä haluttu 
tarkoitus eli paljastaako se väkivaltaisen käyt-
täytymisen mallia, jää nähtäväksi." Suomen 
Lääkäriliiton edustaja Mikko Nenonen oli sa-
massa ohjelmassa skeptisempi: "... vaikka testi 
olisi edes kohtalaisen hyvä, voidaan odottaa 
jokaista oikeaa diagnoosia kohden 1100 väärää 
hälytystä..." Myös Mikko Paatero myönsi, että 
"soveltuvuustesti ei ole viisasten kivi, joka rat-
kaisisi kaikki ongelmat".

Teksti: Pekka Suuronen   Kuvat: Matti Erkkilä

luvan hakeminen hankaloitunut
piStooliluvan uudet aBC:t
Ampuma-aselain uudet 

pykälät astuivat voimaan 
kesäkuun 13. päivänä.  

Tässä tiukennettiin etupäässä 
yhdenkäden aseiden eli 
”käsiaseiden” lupaehtoja. 
Minkälaista on aseluvan 

hakeminen tänään?

<<
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Kouluttajan on oltava suorittanut "hyväksytysti 
Poliisihallituksen määrittämät vaatimukset täyttä-
vän, poliisin järjestämän ampuma-asekouluttaja-
koulutuksen, joka sisältää ainakin ampuma-aseita 
koskevaan lainsäädäntöön, niiden turvalliseen kä-
sittelyyn ja säilyttämiseen, ampuma-asekouluttajan 
oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä kouluttajana toi-
mimiseen liittyvät opetusaiheet".

Koulutuksia järjestettiin tänä kesänä viidellä 
paikkakunnalla: Helsinki, Oulu, Mikkeli, Vaasa ja 
Turku. Koulutuspaikkoja oli tällä kierroksella 480, 
ja ne olivat kaikki täynnä. Ampumaseurat ilmoit-
tavat koulutettavat, yksityinen henkilö ei voi itse 
hakea koulutukseen. Koulutettavalla on itsellään 
oltava aselupa, mutta poliisi ei ole määritellyt, mille 
aseelle luvan on oltava. Loogista olisi, että koulutet-
tava harrastaa itse ammuntaa yhdenkäden aseella 
ja että hänellä on sellaiseen lupa.

Lisää koulutustilaisuuksia on luvattu vielä tä-
män vuoden puolella. Jatkossa koulutuksia tulisi 
olemaan kaksi kertaa vuodessa. Paikkakuntien va-
linta on poliisilaitosten vallassa.

Koulutusmaksu on 29 euroa, joka on oltava 
maksettu ennen koulutuksen alkua. Todistus hy-
väksytysti suoritetusta koulutuksesta maksaa 79 

euroa, vaikka minkäänlaista tutkintoa tai koetta ei 
järjestetä. Yhteensä kustannus koulutettavalle on 
siis 108 euroa.

Kouluttajien seuroissa suorittama koulutus on 
vielä niin uutta, ettei siitä ole kokemuksia eikä 
juuri kuulopuheitakaan. Liekö ketään vielä kou-
lutettukaan? Sen sijaan raportteja poliisin kou-
lutustilaisuuksista on nähty. Ne eivät ole olleet 
imartelevia. Yleisesti on sanottu, että 108 euron 
vastineeksi on saatu varsin vähän. Poliisin koulut-

tajien ammattitaitoa on arvosteltu. 
Koko ampuma-asekouluttajajuttu on polkaistu hä-

täisesti pystyyn. Määräys tästä annettiin 7. kesäkuuta 
eli kuusi päivää ennen aselain voimaantuloa. Poliisi 
on joutunut toimimaan kiireellä. Se näkyy, ja seu-
rauksena syntyneitä tuloksia on arvosteltu kirpeästi.

Uskon, että koulutuksen taso paranee kokemuk-
sen myötä. Nyt ilmeisesti kouluttajatkin yllätettiin 
"housut kintuissa".

lääkärintodistus
Sosiaali- ja terveysministeriö antoi heti aseluvan 
lääkärintodistusvelvoitteen tullessa voimaan ohjeet, 
joiden mukaan sairauden ja terveydenhoito on ensi 
sijalla. Käytännössä useimmat kunnalliset terveys-
keskukset eivät anna lääkärintodistuksia aselupaa 
varten, koska kapasiteettipulaa on muutenkin. "Sai-
raat on hoidettava ensin." Käytännössä lääkärinto-
distukset jäävät paljolti yksityissektorin kontolle.

Yksityinen lääkäriasema veloittaa lääkärinto-
distuksesta luokkaa 100-250 euroa. Kun lääkä-
rintodistuksen kirjoittaminen edellyttäisi jonkin-
laista asiakkaan tuntemista, eivät kaikki lääkärit 
mielellään todistuksia kirjoittele. Kannattaa ky-
syä etukäteen todistuksen saamisesta ja kustan-

Urheiluampujat ovat syyttä suotta joutuneet 
lainsäätäjien silmätikuiksi. Kuvassa Belgradin 
EM-kisoissakin mukana ollut Ritva Karri.

<<

erkki Tuomiojan, 65, esiintyminen alkoi suorasta MTV3:n Huomenta 
Suomi -lähetyksestä 25. heinäkuuta aamulla ja jatkui viikolla 30 erilaisis-
sa medioissa. Hänen 26.7. päivätty bloginsa (http://www.tuomioja.org/) 

alkaa lauseella: "Olen jo ainakin kaksikymmentä vuotta sitten ensimmäisen 
kerran kirjoittanut, että sivistysvaltiossa tuliaseet kuuluvat vain viranomais-
ten käyttöön ja ettei niiden säilytyspaikka ole kotona."

Tuomioja sanoi edelleen Huomenta Suomessa: "Sivistyneessä maassa ei 
yksityisillä ihmisillä saisi olla aseita lainkaan kotona, vaan ne tulisi säilyttää 
metsästys- ja ampumaseurojen lukituissa tiloissa." 

aSeiden SäilytyS on Suuri kySymyS
Jos otetaan läntisen Euroopan maat, niin en tiedä yhtään maata, jossa olisi to-
taalinen aseiden kotona säilyttämisen kielto. Jopa vuonna 1997 käsiaseet kiel-
täneessä Englannissa metsästysaseet säilytetään kotona. Itse asiassa Englantia 
pidetään haulikoiden korkeakulttuurimaana (Holland & Holland, James Pur-
dey & Sons, W.W.Greener, Boss & Co., jne.). Sveitsissä ja USA:ssa aseita vasta 
säilytetäänkin kotona! Ovatko nämä sitten sivistymättömiä maita?

Aselainsäädännöstä vastaava sisäministeri Päivi Räsänen (kd) kiirehti tuo-
reeltaan toppuuttelemaan Tuomiojan ajatuksia. Hän esitti näkemyksenään, 
että aseiden kerääminen syrjäisiin metsästysmajoihin ja ampumaratojen 
kerhotaloihin loisi alamaailmalle varsinaisen asemagneetin. Yhdellä murrol-
la olisi mahdollista saada haltuun suuri määrä aseita, nykyisissä olosuhteissa 
vieläpä suhteellisen helposti ja riskittömästi.

Tuomiojan tiedossa ei liene, että tarkkuutta harjoittava pistooliampuja te-
kee kotioloissaan suuren määrän patruunattomia nostoja, tähtäysharjoituksia 
ja kuivalaukauksia. Kilpailuissa menestyminen edellyttää silmän ja lihasten 
koordinoinnin harjoittelua, joista oikeat "ruutilaukaisut" ovat vain pieni osa. 

Kaikkea harjoittelua ei tarvitse eikä voi tehdä ampumaradalla. Infrapuna-
laitteistot löytyvät monen pistooliampujan kotoa, esimerkiksi joensuulainen 
Eko-Aims ja oululainen Noptel valmistavat tällaisia. Infrapunalähetin kiinni-
tetään oikeaan pistooliin. 

Ulkoministeri Tuomioja otti pyynnöstäni minuun henkilökohtaisesti yh-
teyttä ja keskustelimme aseiden säilytysasiasta. Hän myöntää, että hänen aja-
tuksensa aseiden säilyttämisestä muualla kuin kotona on tuonut "runsaasti 
palautetta". Hän myöntää myös, että ei ole itse harrastanut ammuntaa varus-
miespalveluksensa jälkeen (hän on sotilasarvoltaan ylikersantti). Hän ei tun-
ne ammunnan eri lajeja tai aseiden toimintaperiaatteita. 

Lähtökohdassaan, että aseita ei saisi säilyttää kotona, hän on kuitenkin tin-
kimätön. Tuomioja visioi, että tällaisen päätöksen toteutus pitäisi tehdä as-
teittain. Tuomiojan blogi: "Tällaisia tiloja on nykyisin vielä riittämättömästi, 
mutta sopivalla siirtymäkaudella tällainen muutos on toteutettavissa. Silloin 
on kyse nimenomaan näihin harrastuksiin sopivista aseista."

Tuomiojan mielestä aseiden kotisäilytys on asuntomurroille alttiina. Nyky-
mallissa eli kotisäilytyksessä säilytyskustannukset kohdistuvat käyttäjälle eli 
jokainen aseen haltija on velvollinen hoitamaan ja kustantamaan itse luki-
tuksen ja mahdollisesti vaadittavan aseiden turvakaapin. Tuomiojan mielestä 
keskitetty säilytys olisi parempi ja turvallisempi vaihtoehto. 

Kuitenkin tällaisen mallin perustamis- ja vartiointikustannukset olisivat 
merkittävät. Kustannusten jakamisesta Tuomiojalla ei ole esitystä. Keskite-
tyssä mallissa kustannuksia – ja liikennepäästöjä – syntyisi lisäksi siitä, että 
aseet pitäisi hakea jokaista sessiota varten jostain ja ne on palautettava sa-
maan paikkaan.

Tuomioja esittää myös mahdollisuuden, jonka mukaan aseet säilytettäisiin 
poliisilaitosten tiloissa, joista ne noudettaisiin harjoituksiin ja kilpailuihin 
mentäessä ja palautettaisiin ampumasuorituksen jälkeen. Luulen, että poliisi 
ei olisi lainkaan innoissaan tällaisesta vaihtoehdosta.

aSeiden toimintaperiaatteiSta
Tuomioja blogissaan: "Sellaisia automaatti- ja konetuliaseita, jotka on suunni-
teltu sotilas- ja viranomaiskäyttöön, ei kukaan muu tarvitse eikä sellaisiin tule 
lupia myöntää. Sama koskee myös esim. kaikkia yli kymmenen ammuksen 
lippaita käyttäviä aseita, jollaista esim. Breivik käytti surmatyössään."

kotona vaiko keSkuSvaraStoSSa?
aseiden säilytyskysymys ja ulkoministeri erkki tuomioja
Heinäkuun 22. päivänä tapahtunut Norjan 
ampumatragedia kirvoitti ulkoministeri Erkki 
Tuomiojan (sd) jatkamaan hänen jo kauan sitten 
aloittamaansa keskustelua aseiden säilytyksestä.

Teksti: Pekka Suuronen   Kuva: Janne Suhonen/valtioneuvoston kanslia
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nuksista netissä ja puhelimitse.

aseluvan edellytykset  
ja kustannukset 
Aseen hankinnan hyväksyttävät käyttötarkoituk-
set on lueteltu aselain 43 §:ssä. Näitä on kahdeksan 
kappaletta. Lain 44 § 1. momentti kuuluu: "Hank-
kimislupa voidaan antaa vain sellaista ampuma-
asetta tai aseen osaa varten, joka ei lippaan patruu-
namäärän, kaliiperin tai muiden ominaisuuksien 
perusteella ole hakijan ilmoittamaan käyttötarkoi-
tukseen nähden tarpeettoman tulivoimainen ja 
tehokas sekä joka soveltuu hyvin hakijan ilmoitta-
maan käyttötarkoitukseen."

Hankkimislupa on voimassa kuusi kuukautta. 
Ase on hankinnan jälkeen näytettävä poliisille. 
Kun poliisi on todennut, että ase on hankkimislu-
van mukainen, laitetaan varsinainen hallussapito-
lupa "kirjoitukseen". Sen saa noin kuukauden ku-
luttua. Hankkimisluvan kopio toimii väliaikaisena 
hallussapitolupana, se on oltava aseen mukana ja 
sillä voi ostaa patruunoita.

Aselupa maksaa tällä hetkellä 72 euroa. Se mak-
setaan hankkimislupaa jätettäessä. Jos lupapää-
tös on kielteinen, ei maksua palauteta. Hakemus 

kannattaa siis tehdä huolella, haettu ase on oltava 
tarpeeksi selvästi määritelty ja perustelujen sekä 
pyydettyjen liitteiden tulee olla kunnossa.

yhdenkäden aseiden määrää 
halutaan vähentää
Kuulostaako yllä oleva monimutkaiselta ja ”töi-
sevältä”? Sitä se onkin, ja aivan tarkoituksella. 
Sisäministeriö ilmoitti 11.3.2009 järjestetyssä tie-
dotustilaisuudessaan silloisen sisäministeri Anne 
Holmlundin suulla, että "käsiaseiden saantia tul-
laan rajoittamaan". Tämä oli seurausta Jokelan ja 
Kauhajoen tapahtumista sekä näitä seuranneesta 
poliittisesta paineesta Hakuprosessista tehtiin tar-

koituksella sellainen, että se karsisi hetken mieli-
johteesta ja vähemmän vakavissaan liikkeellä ole-
vat alkumetreillä pois.

Tosimielessä hakeville, nuhteettoman taustan 
omaaville lupa yhdenkäden aseeseen kuitenkin 
heltiää. Sen eteen on vain tehtävä hieman töitä. Ja 
rahaakin prosessissa palaa.  u

linkkeJä:
• www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980001
• www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/0/2B272BB7376DA041C2256BDD002CF870?opendocument
• www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/ADCD295E6849E8DAC2256BDD002D24A9?opendocument
• www.poliisihallitus.fi/poliisi/hallitus/home.nsf/files/
    0d1d843F8127e286C22578aB00383254/$file/maaraysallekij.pdf
• www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=23058&name=DLFE-9319.pdf
• www.eralehti.fi/erablogit/ps-pekka-suuronen/aselakeja-tiukennetaan.aspx

Tätä kirjoittaessani en tiedä, mitä aset-
ta Norjassa on käytetty. Julkisuudessa on 
kerrottu, että tekijällä olisi ollut lupa Glock 
34-pistooliin ja Ruger Mini-14 -kivääriin. 
Pistoolin lipaskapasiteetti on vakiona 18 
patruunaa, kiväärin vakiona viisi. Mo-
lempiin on saatavana kaikenlaisia ja -ka-
pasiteettisia aftermarket-lippaita. Joillain 
markkinoilla aftermarket-lippaille on 
asetettu kapasiteettirajoituksia tai myyn-
tikieltoja, vaihtelevalla menestyksellä. 

Automaattiaseista on tullut median ra-
kastama vakiotermi. Kun tapahtuu jotain 
ikävää, missä ammutaan useita laukauk-
sia, tarjotaan tekovälineeksi lähes aina 
"automaattiasetta" tai "automaattipistoo-
lia". Aseita tuntemattomille tulee assosi-

aatio – aivan oikea – että kyseessä on sarjatulta ampuva eli ns. konetuliase. 
Olen vuosikymmenien ajan systemaattisesti ja julkisesti paheksunut ter-

min "puoliautomaatti" käyttöä. Ampujat tietävät mitä tällä tarkoitetaan, mutta 
mökin mummo ja peräkammarin poika eivät. Ja aseita omistamattomat ovat 
kuitenkin Suomen kansan enemmistönä (noin 85 %).

Ampuma-aselaissa sekä metsästyslaissa ja -asetuksessa puhutaan ainoas-
taan itselataavasta toimintatavasta (pistooli, haulikko, kivääri). Ampuma-ase-
lain 7 §:ssä puhutaan vielä täsmentävästi "itselataavasta kertatulesta" erotuk-
sena sarjatulesta. Asioista voi ja pitää puhua käyttämällä oikeita termejä, eikä 
se maksa yhtään sen enempää.

Kerroin ministeri Tuomiojalle, että itselataava toimintaperiaate on pistoo-
lilajeissa – poislukien vapaapistooli – välttämättömyys nykysääntöjen puit-
teissa. Pistooliammuntaan liittyy ajan funktio eli lyhyessä ajassa on pystyttävä 
ampumaan joko kääntyviin tauluihin, jotka ovat näkyvillä vain hetken, tai 
sitten useaan tauluun hyvin lyhyessä ajassa. Itselataava toimintatapa on ainoa 
mahdollinen. Revolveri olisi toivottoman hidas ja kaksitoiminen laukaisu lii-
an epätarkka menestykselliseen suoritukseen.

Jos itselataava toimintatapa kielletään, on ammunnan sääntöjä muutettava. 
Tämä on kansainvälinen kysymys. Suomi on tässä asiassa häntä, joka yrittää 
heiluttaa koiraa.

utopia vai Citta ideale?
Kukapa ei toivoisi, että voisimme elää turvallisessa yhteiskunnassa ilman 
väkivaltaa. Aseiden totaalikieltäjät ajattelevat, että tavoite saavutetaan aseet-

tomalla yhteiskunnalla. Tuomiojan malli on välivaihe, jossa aseisiin käsiksi 
pääsy on tarkoin kontrolloitu. Tuomioja on oikeassa siinä, että joitain ihmis-
henkiä säästyisi, jos perheriidan pikaistuksissa ja huimausjuomien vaikutuk-
sen alaisena tehdyt ampumiset jäisivät tekemättä.

Mutta jos kotona ei olisi tuliaseita, jäljelle jäävät edelleen puukot, puntarit 
ja leipäveitset. Nämä ovatkin olleet suomalaiskansallisia tappovälineitä maa-
ilman sivu. Ja tulevat olemaan senkin jälkeen kun ensimmäistäkään tuliasetta 
ei ole enää saatavilla.

Yhdysvaltain NRA:lla on slogani: "Jos aseet kielletään, niin sen jälkeen vain 
rikollisilla on aseita.” Vaikka en ole NRA-uskovainen, luulen lausahduksen 
pitävän paikkansa. Ihmismieli on aina toiminut periaatteella "when there is a 
will, there is a way" eli keinot aina löydetään – niin hyvässä kuin pahassakin.

Suomalainen metsästyskulttuuri on vanhaa ja voimakasta. Harvassa ovat 
Suomen taloudet, joissa eläminen on vielä metsästyksen varassa, sen myönnän. 
Metsästyskulttuuri on hiipumassa, tämän tiedän esimerkiksi itsestäni. Kaupun-
gistuminen on eräs tekijä, maankäyttö toinen, tiukentunut lainsäädäntö kolmas.

Suomalainen urheiluammunta on ollut voimakasta itsenäisyyden alus-
ta lähtien. Kun suomalainen ampuja menestyy kansainvälisesti, sellaisetkin 
henkilöt paukuttelevat henkseleitään, jotka normaalisti suhtautuvat välinpi-
tämättömästi tai nuivasti aseisiin. Viime aikojen esimerkkinä on Satu Mäkelä-
Nummelan olympiakulta trapissa kolme vuotta sitten.

Tätä kirjoittaessani Suomelle on jaettu toistaiseksi ainoat olympiamaapai-
kat juuri ammunnassa. Ensi vuonna järjestettäviin Lontoon olympialaisiin 
on tähän mennessä lähdössä neljä suomalaista ampujaa. Jos tässä maassa ei 
suoda ampujille kunnollisia harjoittelumahdollisuuksia, niin nämäkin mah-
dolliset kunniat ja ainakin maan edustaminen jäävät väliin. 

Ammunta on minulle laillinen ja arvostettu harrastus siinä kuin uinti, kei-
häänheitto ja 3000 metrin estejuoksukin. En näe oikeutetuksi ruveta diskri-
minoimaan yhtä lajia muutaman traagisen tuhotyön vuoksi.

Italialainen renessanssiruhtinas Federico da Montefeltro haaveili 1480-luvulla 
ihannekaupungista ("Citta Ideale"). Englantilainen Thomas More kirjoitti vuonna 
1515 kirjan "Utopia", joka kuvasi ihanneyhteiskuntaa. Karl Marx kaavaili 1800-lu-
vulla sosialistista ihanneyhteisöä. Mikään näistä ei toteutunut kovin hyvin.

Idealismia ja tavoitteita tulee olla, muuten elämältä puuttuu toivo. Kuitenkin 
jokapäiväisen elämän täytyy pyöriä jalat maassa. Itse toivon, että aseiden säily-
tyslinjalla pysytään realistisella tasolla. Nykyisestä perusmallista on pidettävä 
kiinni eli aseet säilytään kotona omistajansa vastuulla ja vartioimana.

Kirjoittaja on espoolainen freelance-toimittaja, jäähdyttelevä ammunnan 
harrastaja ja metsästäjä. Tässä esitetyt mielipiteet ovat hänen omiaan 
eivätkä edusta Suomen Ampumaurheiluliiton virallista linjaa.
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einäkuinen aamu valkenee Hämeen Ryk-
mentissä Lahdessa aurinkoisena ja kuuma-
na. Puolustusvoimien Urheilukoulun pihalla 
hikoilee kolme jännittyneen näköistä nuorta 
miestä. Kivääriampujat Juho Kurki, Anton 

Aprelev ja Jaakko Björkbacka ovat saaneet kutsun 
Urheilukoulun pääsykokeisiin ja valmistautuvat 
sen ensimmäiseen osaan, psykologisiin testeihin. 

Psykologisten testien jälkeen pojat otetaan laji-
valmentaja Marko Lepän henkilökohtaiseen haas-
tatteluun, jossa arvioidaan poikien henkilökohtai-
nen osaamistaso ja motivaatio. Kaikesta huolimatta 
miehet vakuuttelevat yhdestä suusta olevansa rau-
hallisia ja luottavaisia. 

Lepän kanssa aamulla nuoria miehiä ja naisia 
vastaanottomassa on Urheilukoulun valmennus-
päällikkö Tommi Ojanen. Hän on toiminut val-
mennuspäällikkönä vuoden alusta lähtien Jari 
Karinkannan siirryttyä Suomen Ampumaurheilu-
liiton valmennuksen johtajaksi. Ojanen löydettiin 
Urheilukouluun Paralympiakomiteasta. 

Omiksi lajeikseen hän luettelee mm. lentopallon 
ja jenkkifutiksen, mutta toteaa, että omat intohi-
mot löytyvät enemmänkin valmennuksen puolelta. 
Tällä hetkellä hän luotsaa Suomen pyörätuolirug-
byjoukkuetta kohti lokakuun MM-kisoja jopa maa-
ilmanmestaruuskultaa odotellen.  

pääSykokEISSa MEtSäStEtääN 
tulEvIa huIppu-urhEIlIjoIta
Urheilukoulu on Puolustusvoimien erikoisjoukko, 
johon voi hakea olympia- tai MM-lajikelpoinen tu-
leva huippu-urheilija. Aivan tavallisen harrastelijan 
ei joukkoihin kannata hakea, sillä luultavasti har-
rastaja karsiutuisi jo pääsykokeissa. Urheilukoulun 
arkipäivään sisältyy Puolustusvoimien sotilaallisen 
harjoittelun lisäksi päivittäistä valmennuksellista 
lajiharjoittelua useita tunteja. 

Sotilaskoulutuksessa varusmiehistä koulutetaan 
tiedustelijoita. Tavoitteiden kannattaa olla siis koh-
dallaan, kun Urheilukouluun haetaan. 

- Kyllä urheilumenestyksessä tulee olla hankki-
nut jo näyttöjä, kun Urheilukouluun haetaan. Si-
sään otetaan ikäluokkien parhaimmistoa, valmen-
nuspäällikkö Ojanen sanoo.

- Toki pyrimme haistamaan myös potentiaaliset 
kyvyt. Eihän monikaan kaksikymppisenä ole val-
mis huippu-urheilija, vaan parhaimmassa kehitty-
misiässä, hän pohtii. 

Urheilukouluun tulee keskimäärin 150-160 eri-
koisjoukkohakemusta per saapumiserä. Sinne hae-
taan kahtena vuoden aikana omasta lajista riippuen. 
Kesälajien saapumiserä alkaa lokakuussa ja talvilajien 
saapuminen kesäkuussa. Näin turvataan molempien 
lajien paras harjoittelukausi ennen kuin astutaan 
Puolustusvoimien palvelukseen, Ojanen selvittää. 

Yhdessä erässä miehiä ja naisia saapuu noin 75 
hieman ikäkaudesta riippuen. Yleisimpiä Urheilu-
koulun lajeja on Ojasen ja Lepän mukaan vaikea lis-
tata. Ne riippuvat hyvin paljon tulevista ikäluokista 
– lajit vaihtelevat yllättävänkin paljon. Ojanen ni-
meää esimerkkinä nyt palvelustaan suorittavassa 
ikäluokassa lähes kymmenen lahjakkaan pöytäten-
nispelaajan porukan. Yleisimpiä lajeja lienevät kui-
tenkin jääkiekko, jalkapallo ja yleisurheilu.

Päivän kestävissä pääsykokeissa on psykologiset 
testit, jotka testaavat varusmiehen oppimista sekä 
persoonallisuutta. Testi on sama, mikä tehdään 
myös muille varusmiehille heidän astuessaan pal-
velukseen. Urheilukouluun pyrkijöillä tämä testi 
kuitenkin ratkaisee urheilukoulu-uran jatkon. 

Valmennuspäällikkö Ojanen kertoo, ettei testeil-
lä haeta mitään tiettyjä erityispiirteitä tai erityisper-
soonallisuuksia, vaan ”tasaisia normikavereita”, joil-
la on motivaatio kohdallaan varusmiespalveluksen 
sekä oman lajinsa suhteen. 

Psykologiset testit ja valmennusjohdon tekemät 
haastattelut eivät määritä tarkkoja arvoja tai profiloi 
tiettyjä persoonallisuuksia, vaan ne antavat koko-
naiskuvan hakijasta, jonka perusteella valitsijoiden 
tehtävä on arvioida, onko henkilö soveltuva kovaan 
yleisemmin 362 päivää kestävään koitokseen. 

- Aika harvoin - jos ollenkaan - arviot ovat men-
neet metsään, miettii kahdeksan vuotta pistoolin, 
kiväärin ja liikkuvan maalin lajivalmentajana toi-
minut yliluutnantti Marko Leppä hakijoita. 

- Henkilökohtaisen haastattelun perusteella pys-
tytään tarkastamaan motivaation määrää ja odo-
tusten realistisuutta aika tarkasti, hän arvioi. 

Pääsykoepäivä sisältää myös fyysisten perusomi-

naisuuksien testaamiseen. 
- Jälleen kerran mitään supermiestä tai -naista 

ei haeta, mutta kyllä huippu-urheilijoilla tulee olla 
kunto kohdallaan. Urheilukoulun erikoisjoukoissa 
vaaditaan keskimääräistä parempaa yleiskuntoa, 
jotta varusmies selviää sekä omasta lajitreenistään 
että varusmiespalveluksesta, Ojanen muistuttaa. 

Pääsykokeiden jälkeen pyydetään urheilijoista 
lausunnot myös heidän omilta lajiliitoiltaan. Laji-
liitot myös pisteyttävät hakeneet urheilijansa järjes-
tykseen. Lausuntojen jälkeen Urheilukoulun valin-
takollegio arvioi hakijat ja tekee valintansa.

Valinnoissa arvioidaan hakijoiden yleinen taso 
sekä lajien ikäluokan taso. Lisäksi tärkeä tekijä on 
arvioida, miten eri lajien valmennus pystytään jär-
jestämään varusmiespalvelun aikana. Parasta aina 
on, mikäli Puolustusvoimat pystyy järjestämään 
oman paikalla olevan valmentajan oman lajival-
mentajan lisäksi.

Toisaalta Urheilukoulu on pystynyt tekemään 
Ojasen mukaan myös hyvää yhteistyötä seudun 
valmennuksen kanssa. Esimerkiksi mäkihyppääjille 
on pystytty järjestämään seudulta oma valmennus, 
vaikkei Puolustusvoimien omaa valmentajaa ole-
kaan. Urheilukoulusta löytyy kuitenkin lajivalmen-
tajia hyvin suuri määrä. 

Vaikka oma lajivalmentaja puuttuisikin, ei se estä 
palveluksen suorittamista Urheilukoulussa. Puolus-
tusvoimain huippuvalmentajat huolehtivat fyysisen 
puolen valmennuksesta ja lajivalmennus tapahtuu 
ulkopuolelta.

- On lähes varma, että palvelusvuoden aikana 
nuori varusmies kehittyy fyysisesti suuria askelei-
ta. Siitä tulee poikkeuksetta kiitosta. On kuitenkin 
tärkeää, että fyysisen puolen lisäksi saadaan lajival-
mennus ja -kehitys kulkemaan käsikädessä fyysisen 
puolen kanssa. 

löySäIlyä vaI tIukkaa työtä?
Varusmiespalvelus kestää 12 kuukautta. 

- Vähempi aika olisi urheilijalle lähes turha sat-
saus, sillä esimerkiksi leirittäminen jäisi vähäiseksi. 
Juuri harjoitusleireillä kehitytään ja tehdään tulok-
sia, lajijohtaja Leppä kertoo. 

Ammatikseen urheilevat urheilijat ovat pal-

lahden urheilukoulusta 
ponnistetaan maailman menestykseen

Teksti ja kuvat: Nina Paloheimo



veluksessa vain kuusi kuukautta. Esimerkkinä 
voidaan mainita NHL-kiekkoilija Mikko Koivu, 
jonka varusmiesaika on ollut otsikoissa tiuhaan 
jääkiekon MM-kullan jälkeen. Koivun ja muiden 
huippu-urheilijoiden on kirjoitettu pääsevän hel-
pommalla kuin muiden palvelustaan suorittavien 
varusmiesten. Muut varusmiehet eivät arkivapaille 
niin vain pääse. 

- No, mikä on helpommalla, Ojanen kysyy. 
- Urheilijamme tekevät aivan samat vaaditut asi-

at kuin muut varusmiehet palveluksensa aikana, ja 
sen lisäksi he treenaavat ammattimaisesti päivittäin 
omaa lajiansa useita tunteja. Meillä pienemmän vä-
kimäärän vuoksi tehdään asiat toki tehostetummin 
ilman odottelua kuin yleisesti, mutta kaikki samat 
asiat tehdään. Kuinka moni arvostelija pystyisi teke-
mään perässä?

Ojanen ihmettelee hieman viime aikojen kohua, 
mutta uskoo sen olevan pitkälti tietämättömyyttä 
siitä, mitä Urheilukoulussa tehdään. Normaalissa va-
rusmiespalveluksessa jo pelkän peruskunnon hank-
kimiseen menee useita viikkoja, jopa kuukausi. Ur-
heilukoulun alokkailla peruskunto on jo erittäin hyvä, 
joten hommat pystytään aloittamaan välittömästi.

- Urheilijamme juoksevat lähes poikkeuksetta 
Cooperin testissä yli 3000 metriä, Ojanen hymyilee.

- Toki urheilijat saavat etuja leirien ja vapaan 
harjoittelun muodoissa, mutta nämä edut on lu-
nastettava etu- ja jälkikäteen. Urheilukouluun ei 
voi tulla sisälle ja ilmoittaa sitten lopettavansa ur-
heilun, Ojanen muistuttaa. 

Samat tiukat vaatimukset koskevat myös muita 
erikoisjoukkoja, kuten naapurissa sijaitsevaa mu-
siikkikoulua. 

Palveluksen vaativuudesta huolimatta keskeyttä-
neitä ei Ojasen mukaan kuitenkaan ole. Muutama 
loukkaantuminen on vaatinut siirtymistä normaa-
lipuolelle palvelusta suorittamaan, mutta muutoin 
urheilijat sitoutuvat palvelukseensa erinomaisesti. 
Silti monelle palveluksen vaativuus ja rankka fyy-
sinen rasite voivat tulla yllätyksenä. Aamulla herä-
tään aikaisin, ja koko päivä on varusmiesharjoitte-
lua sekä omaa lajiharjoittelua. 

– Jaksamisen salaisuutena on se, että ymmärtää 
mennä nukkumaan heti hiljaisuuden tullen kello 

21 tai 22, Leppä vinkkaa. 
- Väsymisen merkit pyritään tunnistamaan no-

peasti ja jokaista ohjataan toki tarpeen mukaan. 

urhEIlukoulu luo 
poNNIStuSlaudaN MyöS NaISIllE
Luotilajien lajivalmentaja, yliluutnantti Marko 
Leppä on kouluttanut jo kahdeksan vuoden ajan 
ampujia Lahden Urheilukoulussa. Leppä on myös 
Puolustusvoimien pistoolin edustusvalmennus-
ryhmän valmentajana ja SAL:n iso- ja vakiopis-
toolin lajivalmentaja. Hän tietää Urheilukoulun 
olevan haluttu ja monessa tapauksessa lähes vält-
tämätön osa huippu-urheilijan urapolkua. 

Hän toteaa, että usein viimeistään palveluksen 
aikana urheilija oppii harjoittelemaan ammatti-
maisesti, saavuttaa hyvän fyysisen suoritustason 
ja alkaa hyödyntää ominaisuuksiaan oikeaoppi-
sesti. Sen takaavat säännöllinen ja ammattimaisesti 
ohjattu harjoittelu sekä esimerkiksi ammunnassa 
kahdeksan noin viikon mittaista leiriä jatkuvassa 
ohjauksessa ja neuvonnassa. 

Leppä arvioi, että koulutuksesta 45 prosenttia 
kuluu sotilaalliseen harjoitteluun ja 55 prosenttia 
lajiharjoitteluun. Koko suoritusaika on tehokasta 
toimintaa, luppoaikaa ei varusmiehille jää. 

Palaute on kuitenkin luotilajeissa ollut hyvää. 
Lähes poikkeuksetta Leppä kuulee urheilijoidensa 
kehittyneen palveluksensa aikana. 

- Kyllä tavoitteeni on, että palveluksen aikana 
urheilijan valmennuksellista puolta ei ylläpidetä, 
vaan sitä kehitetään jatkuvasti, Leppä miettii.  

Palveluksen aikana leiripäivistä ja muista inten-
siivisistä harjoitteista muodostuu noin 50 aktiivista 
valmennuspäivää. Niissä Lepän mukaan päästään 
nuorten kohdalla jo paljon eteenpäin. 

- Ammattimaisen harjoittelun ja fyysisen kunnon 
huiman nousun vuoksi suosittelen Urheilukoulua 
mitä lämpimimmin myös naisille. Säännöllinen tree-
naus ja oikeat rytmitykset tuovat ammattimaisuuden 
harjoitteluun. Miehille Urheilukoulu on huomatta-
vasti selvempi vaihtoehto pakollisen varusmiespal-
veluksen vuoksi, mutta naiset pyrkivät aivan turhan 
vähän palvelukseen, Leppä harmittelee. 

- Urheilukoulu on varmasti monelle naiselle 

loistava ponnahduslauta huippu-urheilun tielle, 
Leppä toteaa.  

Hän toivookin, että tulevissa ikäluokissa näh-
dään urheiluampujanaisia huomattavasti enem-
män. Aiemmista ikäluokista Urheilukoulun 
käyneitä naisia on ainakin menestyksekäs pistoo-
liampuja Karoliina Helle.

kaNNattaa lähtEä
MErta EdEMMäS kalaaN
Valmentaminen on kiireiselle Marko Lepälle lä-
hes ”24/7-työtä”. Omien siviilivalmennettaviensa 
lisäksi hän elää varusmiesurheilijoidensa mukana 
leireillä ja paljon myös palveluksen arjessa. Vaikkei 
Leppä olekaan sotaharjoituksissa ja muissa sotilas-
puolen harjoituksissa tiiviisti mukana, hänen pu-
helimensa on aina auki palvelustaan suorittaville 
urheiluampujille. 

- Kyllä pojat ja tytöt kisojen jälkeen aina soit-
tavat ja kertovat tunnelmansa. Hyvin tai huonosti 
menneiden harjoitusten jälkeen jutellaan tai jos 
väsymys painaa. Puhelimeni on aina auki tukea 
varten. En katso onko kyseessä arki vai viikonlop-
pu, Leppä muistuttaa ja kertoo, että Urheilukoulun 
valmennettavista on jäänyt tiiviitä ja antoisia val-
mennus- ja ystävyyssuhteita. 

Leppä tietää, että kansainväliseen menestykseen 
pyrkiville urheilijoille – niin miehille kuin naisille-
kin – Urheilukoulu on lähes välttämätön suoritet-
tava. Hän harmittelee sitä, että usein huippu-urhei-
lijat ajattelevat, että kodin ja varuskunnan läheisyys 
on varusmiespalveluksen sisältöä merkittävämpi 
asia. Leppä kuitenkin korostaa ja alleviivaa juuri 
koulutuksen sisältöä urheilijan kannalta. Erityises-
ti yksilölajeissa, kuten urheiluammunnassa, kotoa 
kannattaa lähteä hieman merta edemmäksi kalaan, 
jotta takaa itselleen mahdollisimman hyvät edelly-
tykset ja puitteet kohti menestystä, hän muistuttaa. 
Lahdessa koulutettavat tulevatkin ympäri Suomea, 
aina Lapin käsivarresta saakka. 

Lepän mukaan lähes jokaisesta ikäluokasta jää 
myös aina joku sotilasuralle. 

- Onhan varusmiespalvelus jokaiselle miehelle 
ja naiselle erinomainen johtajakoulutus ja Suomen 
Puolustusvoimat on urheilijalle erittäin hyvä työn-
antaja työn ja urheilun yhteensovittamisessa, hän 
kehaisee.

Aprelev, Björkbacka ja Kurki jäävät muiden 
kokelaiden kanssa hikoilemaan kuumaan luokka-
huoneeseen, josta päivä jatkuu fyysisiin testeihin. 
Nämä miehet ovat kiväärin tulevaisuuden toivoja, 
joista Björkbacka voitti elokuun alussa pienoiski-
väärin 50m makuun Euroopan mestaruuden Bel-
gradissa. Peukut ovat siis vahvasti pystyssä nuorille 
miehille, jotta heistä hioutuisi tulevan vuoden ai-
kana entistä valmiimpia timantteja.  u

Marko Leppä 
ja Juho Kurki 
keskustelemassa 
Urheilukoulun 
pääsykokeissa 
heinäkuun lopussa.

Nuoret ampujat Anton 
Aprelev (vas.), Juho Kurki 

ja Jaakko Björkbacka 
keskittyivät kokeisiin juuri 
ennen lähtöään Belgradin 

EM-kilpailuihin.
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Herrasmies tunnetaan tunnollisena tehtävänsä hoitajana. Tuntuu 
kaihoisalta ajatella aikaa, jolloin ”Joppe” ei enää toimi Kyrönpel-
lon radan yhtenä keskeisistä puuhahenkilöistä. 

Hietalahti ei kuitenkaan jätä Mikkelin Ampujia pulaan, vaan mies 
huolehtii siitä, että hänen tilalleen tulee uusia voimia. Hän on valmis 
antamaan kaiken tietonsa seuraajilleen, mutta ei tuputa, jos ei kysytä 
tai tarvita.

– Olen oikeastaan siirtynyt jo lähes kokonaan eläkkeelle myös näistä 
ampujien hommista – yllättäen ilman suuria vieroitusoireita. Kesällä olin 
vielä mukana Matin-kisoissa lähinnä sivustaseuraajana tulostoimistossa.

– Jokaisella meistä on omat tapansa työskennellä. En ole siksi omia 
tapojani tyrkyttänyt, mutta kuitenkin kertonut, jos joku on ollut kiin-
nostunut mielipiteistäni tai kokemuksistani.

– Isäni osti pienoiskiväärin 1950-luvun loppupuoliskolla asuessam-
me Mikkelissä. Molemmat veljeni olivat mukana kilpa-ammunnassa, ja 
sitä kautta minäkin innostuin lajista. Voitimme Visan ja Seppo Rokka-
sen kanssa 17-vuotiaiden joukkueiden SM:n, Hietalahti muistelee niitä 
hetkiä, jolloin hän sai innon mitata rajojaan kilpa-ampujana. 

Innostavana esimerkkinä oli myös isä, joka voitti RUL:n mestaruuden 
pienoiskiväärillä makuulta. Lajivalinta oli nuorukaiselle helppo juttu.

tulevaisuus huolestuttaa
Hietalahti on seurannut ampumaurheilun kehitystä aitiopaikalta aktiivi-
sena kilpailijana ja kisojen järjestäjänä. Häntä huolestuttaa kisojen osan-
ottajamäärien pieneneminen ja sitä kautta kilpailujen määrän vähene-
minen sekä ampujien keski-iän nouseminen. Hän tietää SAL:n tekevän 
ponnekkaasti ja osaavasti nuorisotyötä, mutta hämmästyttävän moni 
jättää ampumaharrastuksen, vaikka hän olisi lahjakas kilpailijan alku.

– Kyllähän tilanne on surkea tulevaisuutta ajatellen. Monilla paik-
kakunnilla kilpailujen järjestäminen on loppunut kokonaan. Tällä me-
nolla ei pian enää tarvitse miettiä, kuka järjestäisi kisoja, kun ei ole enää 

Jouko Hietalahti pohtii sitä, mihin suuntaan 
ampumaurheilu on menossa. Kilpailujen 
osanottajaluvut laskevat ja väki ”ukkoutuu” 
hyvästä nuorisotyöstä huolimatta.

kasa-ampujat
mm-kisoissa ranskassa 
kasa-ammunnan MM-kilpailut järjestetään joka toinen vuosi. 

Viimeksi kisattiin Etelä-Afrikassa. Nelipäiväiset kilpailut 
järjestettiin Ranskassa 22.-25. elokuuta. Ampumaurheiluliiton alainen 
kasajaosto lähetti sinne täyden kahdentoista ampujan joukkueen. 
Joukkueenjohtajana toimi Jari Laulumaa, itsekin menestyvä ampuja. 
Siitä todistuksena ovat viimevuotiset Pohjoismaiden ja Euroopan 
mestaruudet. Kaikkiaan kisaan odotettiin lähes 170 osanottajaa. 
Kaukaisimmat ampujat tulivat Japanista ja Argentiinasta.

Yksi Suomen joukkueen kokeneimpia ampujia oli Kotkan 
Tiutisessa asepajaa pyörittävä Juha Söderholm, joka lähti kisaan 
luottavaisin mielin. Kaksi vuotta sitten oli tuomisina Etelä-Afrikasta 
200 metrin kevyen luokan pienin kasa, 7.89 mm erittäin vaikeissa 
tuulioloissa. 

Saatujen tietojen ja nettisivulla olevien kuvien perusteella 
Söderholmia hieman ajattelutti kisapaikka. Siellä oli ilmeisesti läheisen 
asutuksen takia vahvat sivuseinät sekä radan yläpuolelle rakennetut 
luotisiepparipalkit. Sellaisia ratoja ei Suomessa ole. Söderholmin 
mielestä kilpailijoille varattu neljän päivän harjoittelujakso oli 
tuuliolosuhteiden analysoimiseksi hyvinkin paikallaan.

Söderholm pitää tärkeänä yksittäisten ampujien tuloksia, 
mutta erityisesti hän kuitenkin uskoi ja toivoi joukkueiden 
menestystä, koska sillä mitataan parhaiten kansainvälistäkin tasoa. 
Amerikkalaiset ampujat ovat aina kovia. Yhdysvalloissa järjestetään 
vuosittain useita kymmeniä kilpailuja, ja monet sikäläiset ampujat 
harjoittelevat jopa päätoimisesti. Heidän rutiininsa on erittäin vahva. 

Söderholmin mukaan australialaiset ampujat ovat vahvassa nousus-
sa, eikä heidän menestyksensä Ranskassa olisi mitenkään yllättävää.

MM-kilpailut olivat vielä kesken lehtemme menossa painoon. 
Tarkempia tietoja kilpailuista löytyy osoitteesta: www.wbc11.com

Laajempi juttu ilmestyy lehtemme numerossa lokakuussa.

Juha Söderholm osallistui Ranskassa elokuussa järjestettyihin  
kasa-ammunnan MM-kilpailuihin.

teksti: kalevi Ylisirniö   kuva: heli söderholm
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osanottajiakaan. Keinot olisi varmaan keksitty ja 
toimenpiteet tehty, jos ne olisivat selvästi näkyvil-
lä. Tehokkaasti hoidettu nuorisotoiminta näyttää 
tuottavan vain vähän ampujia aikuisten sarjoihin. 

– Ja vielä yksi vakava puute: pääkaupunkiseu-
dulla on ihmisiä, mutta siellä ei ole kunnon ampu-
marataa, se entisenä SMY:läisenä minua erityisesti 
surettaa!  

Hietalahti toivoo, että nykyistä useampi seura 
järjestäisi ampumakouluja aikuisille, jossa kohde-
ryhmänä olisi vakiintuneissa oloissa elävät nuoret 
aikuiset. He voisivat löytää itselleen uuden harras-
tuksen kilpa-ampujana tai seuran muissa tehtävissä. 

– Kilpailujen järjestäminen tai muu seuratoi-
minta ei onnistu, jos mukana ei ole tehtävänsä 

Jouko Hietalahti, 67, on 
toiminut ampumaurheilun 
parissa kuudella vuosi-
kymmenellä. Yksi Mikkelin 
Ampujien tukipylväistä on tullut 
tutuksi kilpa-ampujille viime 
vuosikymmeninä erityisesti 
alkukesän Matin kisoista. 

hallitsevia ja ennen kaikkea niihin sitoutunutta 
väkeä. Jouko Seppäsen panos pistoolipuolella ja 
Olavi Mynttisen kivääripuolella on ollut sitä luok-
kaa, että heitä ei voida seurassamme liikaa kiittää. 
Heille uskotut tehtävät on tullut aina hoidetuksi 
kunnolla ja ajallaan. Todellisista rivimiehistä hyvä 
esimerkki on Reino Lintunen, kellontekijä, kirjuri 
ja taulujen leimaaja. Nuorisotyössä on uurastanut 
Tauno Tuhkanen menestyksekkäästi seura-, alue- 
ja liittotasolla. Kiitokset saavat myös puheenjohta-
jat, joiden valinnassa vuosikokouksissa on osuttu 
napakymppiin.

– Kanttiinijaostomme tytöt tekevät arvokasta 
työtä huolehtiessaan kilpailijoiden ja toimitsijoi-
den hyvinvoinnista. Pentti Nissisen ollessa tie-
dottajana tulokset menivät lehteen asti. Eri lajien 
tulostarjonta on lisääntynyt, minkä vuoksi on 
ymmärrettävää, että yksittäisen lajin palstatila voi 
vähentyä, Hietalahti kiittelee MA:n puurtajia.

vahamonistuksesta  
tietokoneiden verkkoon
Hietalahti muistelee mielellään itselleen läheisim-
män – tulospalvelun – rakettimaista kehitystä.

– Ensin olivat Hurrin Maija ja Laamasen Päivi 
ja vahamonistus. Sitten tulivat tietokone ja tau-
lukkolaskenta ja Suur-Savon Sähkön väki Ilmari 
Toivosen johdolla. Sitten Ari Korhonen, joka teki 
valtavan työn tulospalveluohjelman luomisessa. 
Nyt tulospalveluohjelma lähtee liikkeelle napin 
painalluksella. 

– Emme osaa arvostaa tai edes arvioida sitä työ-
määrää, mikä on tuon napin painamisen takana, 
kun tarkastellaan Arin ohjelman monipuolisuutta 
ja kattavuutta eri tarkoituksiin. Ovatkohan sään-
tönikkarit ajatelleet sitä, millaisen työn muutokset 
aiheuttavat ohjelman päivityksiin?

– Viimeisimpänä kehitysaskeleena on ollut live-
lähetysten tekemisen mahdollisuus. Matin kisoissa 
voitiin seurata lähetystä pienoiskiväärin finaalista, 
Hietalahti iloitsee.  

Kansainvälisiä ammunnan arvokisoja on voinut 
seurata parin vuoden ajan Kansainvälisen ampu-

maurheiluliiton (ISSF) nettisivuilta. Hyvin Suo-
messa on seurattu tiedottamisen kehitystä.

ATK-aikaan siirryttäessä MA:lla oli käytössään 
yksi tietokone. Nyt Kyrönpellossa on tietokoneiden 
verkko, jonka suunnittelusta ja toteutuksesta on vas-
tannut Raimo Ruhanen. Matin kisoissa oli viimeksi 
käytössä lähes kymmenen tietokonetta. Verkkokaan 
ei toimi ilman laajoja, aikaa vieviä valmistelutöitä, 
vaikka koneet olisivat kuinka uusia tahansa. 

varuskunta ma:n tukipilari
Varuskunta on ollut Mikkelin Ampujien merkittä-
vin tukipilari. Sillä on ollut suuri merkitys siihen, 
että MA on vuosikymmenten ajan ollut kansallis-
ten kisojen hyvä järjestäjä. Sieltä on lähtöisin mon-
ta keskeisissä tehtävissä ollutta seurahenkilöä.

– Yhteistyö varuskunnan kanssa on meille tie-
tysti tärkeä, ja se on sujunut hyvin. Olemme va-
ruskunnan radan käyttäjä. Radan käyttö kuitenkin 
edellyttää meiltä muun muassa sitä, että huoleh-
dimme omalta osaltamme laitteiden ylläpidosta ja 
radan siisteydestä käyttömme jälkeen. Yhteistyö 
varuskunnan kanssa on ollut molempia osapuolia 
hyödyntävä ja toivottavasti edelleen jatkuu yhtä 
myönteisenä.

10 munan kakku
Hietalahdet muuttivat vuonna 1959 Mikkelistä 
Helsinkiin. Perheen poikakolmikko kävi myö-
hemmin kuuluisaksi tullutta ”Ressua”. Veljekset 
valittiin oppikoulujen välisiin ampumakisoihin, 
joissa ammuttiin 15 laukausta makuulta sekä rei-
kä- että avotähtäinsarjassa. Tuliaisina oli voitto.

– Kevättodistusten jaon jälkeen molemmat vel-
jeni tulivat ennen minua kotiin. He olivat saaneet 
urheilussa kympin. Äitini oli todennut, että ”jos 
Joppekin saa kympin, teen kymmenen munan ki-
nuskikuorrutetun kermakakun”. 

– Kolmaskin kymppi tuli. Sellaisesta täyteka-
kusta en ole vieläkään oppinut olemaan pitämättä, 
Jouko Hietalahti muistelee. 

Kymmenen munan kakkuja ei Jopen eteen ole 
tullut myöhemmin – kymppejä kyllä osumista tau-
luihin ja kiitoksena tunnollisesta seuratyöstä.  u

puuhamies Jouko Hietalahti
             vaihtaa vapaalle

Jouko HietalaHti
ikä: 67
kotikunta: mikkeli
ammatti/ koulutus: di maanmittausosastolta 
tkk:sta espoosta, ammatti maanmittausinsinööri 
etelä-savon maanmittaustoimistossa.
Harrastukset: kilpa-ammunta, pyöräily, kauka-
lopallo, sulkapallo, tennis, hiihto, marjastus sekä 
kansalaisopistossa haitarinsoiton harjoittelu. 
viimeisimpänä villityksenä on nyt saksankielen 
taidon elvytys.

parhaat ampumasaavutukset: joukkueiden mm 
pienoiskiväärillä makuulta sveitsissä vuonna 1974 ja 
kulta-, hopea- ja pronssimitalit pm-kisoista. 
ampumaurheilun järjestötehtäviä: smY:n 
nuorisokerhon sihteeri 1962-63 ja kiväärikerhon 
sihteeri 1968-71. ma:n sihteeri 1974-76, 
1984-87 ja 1998-2008. eri tehtävät kilpailujen 
järjestelyorganisaatioissa 1970-luvulta lähtien, 
viime vuosina pääasiallisesti tulostoimiston töissä.  
saL:n kiväärijaoston sihteeri 1970-luvulla. nuorten 
ohjaustehtävissä smY:ssä ja satunnaisesti ma:ssakin.

kuka?

Teksti ja kuvat: Matti Erkkilä
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kun Neuvostoliitto palautti Porkkalan vuokra-
alueen vuonna 1956, Porkkalan Upinnie-

meen perustettiin laivastotukikohta ja varus-
kunta. Muutaman vuoden kuluttua yksitoista 
kantahenkilökuntaan kuuluvaa sotilasta päätti pe-
rustaa ampumaseuran ja rakentaa ampumapaik-
koja harrastustaan varten. 

Perustamiskokous pidettiin 19.5.1961. Eräs pe-
rustajajäsenistä oli Rannikkojääkäripataljoonan 
upseeri Jaakko Valtanen, josta tuli seuran kolmas 
puheenjohtaja ja myöhemmin kenraali ja Puolus-
tusvoimien komentaja (1983).

Eräs toinen perustajajäsen oli Merivoimien ase-
teknikko Heimo Kohijoki. Hänestä tuli neljäs pu-
heenjohtaja  (1968-1972) ja 1981. Kohijoki oli pait-
si ampuja itsekin myös PV:n edustusjoukkueiden 
ja ampumaleirien johtaja, valmentaja, huoltaja ja 
tour leader. Nämä tehtävät veivät Kohijoen moniin 
maihin ampumaan pistoolilla, pienoiskiväärillä ja 
300 m kiväärillä. Tietysti hän ampui Suomessakin.

Teknikkokapteeniluutnantti evp. Kohijoki on 83 
vuoden iässä yhä aktiivinen ampuja ja huikean 73 
Suomen mestaruuden haltija (henkilökohtaiset ja 
joukkue) SAL-lajeissa. Sotilasammunnoissa hän 
arvioi mestaruuksia olevan enemmän.

Muutaman vuoden ajan Porkkalan Ampujien 
jäsenissä oli vain sotilaita, mutta vähitellen seura 
avautui myös siviileille. Upinniemessä on edelleen 
suuri varuskunta (mm. Rannikkopataljoona ja lu-
kuisia Merivoimien yksiköitä), mutta 1980-luvulta 
lähtien Porkkalan Ampujien jäsenissä siviilit ovat 
olleet enemmistönä. PorkkA on jäsenmäärältään 
SAL:n suurin seura. Sen jäsenmäärä on vuoden 
2011 toimintaohjelman mukaan 1233.

Alkuperäisissä säännöissä edellytettiin, että 
jäsenen on oltava kirkkonummelainen. Nyky-
ään myös muupaikkakuntalainen voi päästä 
anomuksesta PorkkA:n "ulkojäseneksi", jolla on 
kuitenkin yhtäläiset oikeudet. Helsingistä on 
ampumaradat savustettu ulos, joten pääkau-
punkiseudulta on tullut paljon jäseniä.

Sotilasalueelle pääsevät vain Suomen kansalai-
set. Ampumaradat sijaitsevat pääosin Upinniemen 
varuskunnan alueella. Näitä ovat pistooli 25 m, ki-
väärit 150 m ja 300 m, liikemaalirata 75 m ja 100 m, 
haulikkoradat skeet, trap ja compak. 

Pääsääntöisesti ampumaradoille pääsee vain 
PorkkA:n jäsen, eikä vieraita saa tuoda. Poikke-
uksena ovat hirvi- ja karhukokeiden ampuminen 
sekä haulikkoradat, joita hoitaa Obbnäsin Eräseu-
ra. Ennakkoilmoittautuminen on kuitenkin aina 
pakollinen, jotta pääsee sotilaspoliisien vartioiman 
varuskunnan puomin läpi.

Kirkkonummen Masalassa on 50 m ulkorata 
22-kivääreille ja pistooleille. Ilma-aseille löytyy ta-
soltaan vaatimattomia sisäratoja Kirkkonummen 
Kantvikista ja Gesterbystä. Näitä operoidaan yhdessä 
Kyrkslätt Skytteföreningin (KSF) kanssa. Kunnolli-
sen ilma-aseradan tarve Kirkkonummella on suuri.

Porkkalan Ampujat harjoittaa lukuisia lajeja: 
pienoiskivääri, 300 m kivääri, mustaruuti, kasa-
ammunta, skeet, trap, metsästystrap, hirviam-
munta, isopistooli, pienoispistooli, vakiopistooli, 
olympiapistooli, vapaapistooli, ilmakivääri, ilmapis-
tooli, liikkuva maali, practical pistoolilla, kiväärillä 
ja haulikolla sekä siluetti pistoolilla ja kiväärillä.

PorkkA on sekä SAL:n että SML:n jäsenseura. 
Myös SML-lajeja harjoitetaan: metsästyshirvi, met-
sästysluodikko, metsästystrap, ilmahirvi ja ilma-
luodikko. Kaikilla lajeilla on omat jaostonsa.

Puolustusvoimat on tukenut PorkkA:n toimin-

porkkalan ampujat 50 vuotta Teksti ja kuvat: Pekka Suuronen

Heimo Kohijoen suunnittelema ikkunasomiste hänen työhuoneensa ikkunassa. Tästä kehitettiin Porkkalan 
Ampujien logo. Kuvassa on Porkkalan majakka vuodelta 1920, alun perin nimeltään Kallbådan majakka.

taa. Kirkkonummen kunta tuki alkuaikoina, mutta 
tuki on viime vuosina ehtynyt, koska ulkopaikka-
kuntalaisia on jäsenistöstä liian suuri osa. Alkuai-
koina myös Kantvikissa toimiva Suomen Sokeri 
kuului tukijoihin, mutta yritys myytiin ensin Tans-
kaan ja myöhemmin Saksaan.

Porkkalan Ampujat on harrastepainotteinen 
seura, joka ei ole tuottanut maailmanmestareita tai 
olympialaisten mitalisteja. Kahtena viime vuotena 
seura on kuitenkin noussut Pohjolan Malja-kilpai-
lussa kymmenen parhaan seuran joukkoon. Alussa 
mainittu Kohijoki on seuran pitkän linjan puurta-
ja. Hänen kilpailu-uransa on kestänyt 57 vuotta ja 
tuottanut mm. "yli 200 kiloa mitaleita". Hän ei anna 
jatkamisestaan mitään lupauksia, mutta häneltä li-
vahtaa sivulauseessa, että "on sellaisiakin kilpailuja, 
joissa on Y85-sarja..."

Perinteisten lajien hiipuessa ja harrastajien 
ikääntyessä on practical-ammunnasta tullut seu-
ran menestyksekkäin laji. u

Porkkalan Ampujat viettää 
50-vuotisjuhlapäiväänsä 9.9. kello 14.
lisätietoja: www.porkkalanampujat.fi/tapahtuma/817

mikkelin ampujat (ma) on hyvin aktiivinen seura, 
hyvin järjestäytynyt, ja sillä on hyvää nuoriso-, 

valmennus- ja koulutustoimintaa. kaikki jaostot 
toimivat erinomaisesti ja ovat aktiivisia. näin luonnehtii 
125-vuotisjuhlavuottaan viettävää mikkelin ampujia 
seuran puheenjohtaja markku hertz.

mikkelin ampujat järjesti 125-vuotisjuhlakilpailunaan 
50m kiväärilajien Y ja n- sarjojen sm-kilpailut 27.-28. 
elokuuta (juhliin palataan seuraavassa Urheiluampuja-
lehdessä, koska tämä numero meni painoon jo 25. 
elokuuta).

mikkelin ampujat on paikkakunnan vanhin yhä 
toimiva urheiluseura. se perustettiin vuonna 1886, ja 

sen alkuperäinen nimi oli mikkelin läänin metsästys- ja 
ampumaseura. alkuaikoina toiminta ei keskittynyt vain 
ampumaurheiluun, vaan tavoitteena oli myös ”hyödyllisen 
metsänriistan kartuttaminen”, ma:n kotisivuilla kerrotaan. 

sivuilla kerrotaan myös kuinka ”hyviä pyssymiehiä 
tarvittiin pitämään kurissa runsasta petoeläinkantaa ja 
turvaamaan jo melko niukaksi käyneen hyödyllisen riistan 
säilyminen”. pelkästään ampumayhdistykseksi seura eriytyi 
1949, jolloin sen nimi muutettiin mikkelin ampujat ry:ksi.

Juhlavuottaan se on viettänyt ja viettää työn merkeissä, 
puheenjohtaja hertz sanoo. 

- aktiviteetteja on ollut paljon, ja ulkoradat ovat olleet 
kesän ajan hyvin käytössä.

mikkelin ampujat 
täytti 125 vuotta

Teksti: Lassi Palo
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Sibbo Skyttegille vietti 9. heinäkuuta keskusam-
pumaradallaan 50-vuotisjuhliaan. Alueelle oli 

pystytetty suuri juhlateltta, joka täyttyi sopivasti 
noin kahdestasadasta kutsuvieraasta, onnittelijas-
ta ja seuran jäsenestä. Helteisen juhlan ohjelmaan 
kuuluivat onnittelujen vastaanotto, perinteinen 
tervehdys- ja juhlapuhe, ampumanäytös, juhlava 
illallinen ja lopuksi tanssia.

Puheenjohtaja Elof Juselius piti tervetuliaispu-
heen. Siinä saivat kiitoksensa seuran yhteistyö-
kumppanit ja erityisesti seuran jäsenistö, joka on 
ollut talkoilla rakentamassa seuran ratoja ja eri-
tyisesti viimeiset 30 vuotta palvellutta Savijärven 
ampumakeskusta.

Juhlapuheen piti Pia Nybäck, seuran jäsen, 
Olympiakomitean varapuheenjohtaja ja kaksois-
trapin maailmanmestari. Ohessa otteita hyvästä 
puheesta:

- Sibbo Skyttegille (SSG) on erittäin monipuoli-
nen, ammattitaitoisesti johdettu ja jatkuvasti kas-
vava seura. Seuran toiminnassa on onnistuneesti 
yhdistetty seura- ja vapaaehtoistyötä sekä myös 
palkattua työvoimaa. Seura pystyy siis hallitusti 
vastaamaan monenlaisten harrastajien tarpeisiin.

- Sipoon ampumarata-alue on hieno ja monilta 
osiltaan vastaa myös kansainvälisiä vaatimuksia, 
lisäksi rata-aluetta kehitetään edelleen jatkuvasti.

- Kilpailutoiminnassa tulee jatkuvasti menes-
tystä: Pohjolan maljan voittoja on kertynyt lukui-
sia, seuran ampuja on useamman kerran nimetty 
vuoden ampujaksi Suomessa, ja lisäksi SSG on 
kokenut ja osaava kilpailujen järjestäjä.

- Sibbo Skyttegille on asiansa osaavien ammat-
tilaisten ja sydämellään mukana olevien seuraih-
misten ampumaseura, jonka toiminta on erittäin 
monipuolista, vastuullista ja kehittyy jatkuvasti. 
Vastannee monen SSG:n ampujankin profiilia.

- Yhteenvetona voisi todeta, että kuluneen 50 
vuoden aikana on kertynyt kokemusta monista tä-
näänkin ajankohtaisista aiheista: tasapaino eri laji-
ryhmien, kilpa-ammunnan ja harrasteammunnan 
välillä, aktiivisten seuratoimijoiden merkitys, sekä 
muutokset niin viranomaisvaatimuksissa kuin yh-
teiskunnan arvomaailmassakin. SSG on kuitenkin 
kuluneen 50 vuoden aikana pystynyt hyvin luovi-
maan ja löytämään paikkansa muuttuvassa maail-
massa. Uskon, että näin tapahtuu jatkossakin. Vas-
tuullisella ja toimintaa kehittävällä otteella on hyvä 
viedä toimintaa seuraaville vuosikymmenille.

SSG on ammattimaisesti johdettu ampumaseu-
ra. Sen hyvätasoinen ampumakeskus palvelee jo 

50-vuotias SSG
juhli komeasti

koko pääkaupunkiseudun ampujia. Juhliva seura 
on tarjonnut yhteistyötä koko pääkaupunkiseu-
dun urheiluammunnan harrastetilojen ratkai-
suksi. Toistaiseksi vain yksittäiset ampujat ovat 
tarttuneet SSG:n ojentamaan käteen. Ehkä uuden 
50-vuotiskauden aikana kaupunkienkin päättäjien 
katseet kääntyvät Savijärven suunnalle. u

SSG:stä oli Pekka Suurosen kirjoittama juttu 
Urheiluampujassa 3/2011.

Ansiomerkkien sAdettA
Juhlassa jaettiin seuraavat huomionosoitukset:

okm:n ansiomitali kultaisin ristein:
sari ollila ja alf sjöblom
Sal:n kultainen ansiomerkki: elof Juselius, 
Juhani Lehtosaari, sari ollila, rainer stellberg, 
torolf stjernberg ja mikael tackman
Sal:n hopeiset ansiomerkit: rené antell, 
Janita halonen, matti hakkarainen, heino 
hartikainen, Lauri huhta, antero mustamäki, petri 
palo, markku poutiainen, kalle suominen, Göran 
tackman, Jarno Wilkman ja timo väisänen
Sal:n pronssiset ansiomerkit: Lars-erik 
Backman, Åke höglund, Janne mäkinen ja tom sved
SFS:n huomionosoitukset:
alf sjöblom sFs:n suuri ansiomitali nro 31, 
kultainen ansiomerkki: timo alanen ja Curt 
sjöblom, hopeinen karl-magnus trygg
Sml:n huomionosoitukset,
hopeinen ansiomerkki: L-e Backman, Åke 
höglund, peter stjernberg ja tom sved.

Teksti ja kuva: Matti Erkkilä

h Juhlassa oli useita SSG:n menestyksekkäitä 
ampujia. Kuvassa Petri Savinainen (siluetissa 43 MM- 
ja EM-mitalia, myös kultaisia, SAL vuoden ampuja 
2006), Pia Nybäck, (haulikon maailman- ja Euroopan 
mestari, 13 MM- ja EM mitalia, SAL vuoden ampuja 
1999, olympiaedustus 2000 Sydney), Juhani Lehtosaari 
(siluettissa 30 MM- ja EM-mitalia, myös kultaisia), 
Janita Halonen (mustaruudin maailmanmestari 1996), 
Sakari Viertola (mustaruudin EM-mitalisti), Pekka 
Paatinen (mustaruudin maailmanmestari) ja Reijo 
Näätänen (mustaruudin Pohjoismaiden mestaruuksia). 

Helsingin Wanha Waruswäki ja Kaupungin hywät 
asukkaat ry:n eksersiisiryhmä esitti juhlaväelle 
1700-luvun ampumatoimintaa Ari Salinin johdolla.

ma:n sivuilla kerrotaan myös, että yhteistyö mikkelin 
varuskunnan kanssa on ollut toiminnan ja menestymisen 
edellytys. ampumaseura ja sotilaat käyttävät samoja 
puolustusvoimien ratoja, joissa on sekä armeijan 
että seuran hankkimia ratalaitteita. myös kilpailujen 
järjestämisessä apua on annettu puolin ja toisin. 

hertzin mukaan ma:n merkitys kaupungille näkyy 
esimerkiksi siinä, että ampumaurheilun harrastaminen 
on ollut mikkeliläisille ”tyypillistä”. toinen näkyvä asia 
mikkelin kaupungin suuntaan on ma:n nuorisotyö, josta 
hertz on erityisen ylpeä.

- me annamme nuorille harrastuksen, jossa totutaan 
jämptiin käyttäytymiseen ja olemiseen, hän sanoo.

ma:n ampumakoulu yli 8-vuotiaille aloitettiin 
vuonna 1975 ja haulikkoampujien oma 
ampumakoulu 1987. nuorisoklubi perustettiin 
1991. nuori suomi -sinettiseurana ma on ollut 
vuodesta 1998 lähtien.

ma:n jäsenmäärä on seuran 125-vuotisen 
toiminnan aikana kasvanut 21:stä nykyiseen 
630:een. 

Lähde: Mikkelin Ampujien kotisivut
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m
inä olen hallintotehtävien hoitoon 
suuntautunut, mutta onneksi Hyvin-
kään Metsästysampujien 110 jäsenestä 
löytyi osaajia muihin tehtäviin. Se oli 

keskeinen apuni toimiessani seitsemän vuoden ajan 
(2004-11) haulikkoseuramme puheenjohtajana. 

Näin Kari Sankala vetää yhteen puheenjohta-
jakauttaan seuran kärkimiehenä. Talkootöiden 
merkitystä hän korostaa, vaikka siinä tosin 20 
prosenttia jäsenistöstä tekee 80 prosenttia kaikista 
talkootöistä. Se on kuitenkin seuratoiminnan jat-
kuvuuden elinehto.

Sankala jätti veturin osan viime talven vuosiko-
kouksessa, mutta se ei tuonut luppopäiviä nurmi-
järveläisen elämään. Muutamaa viikkoa myöhem-
min hänet palkattiin seuran toiminnanjohtajaksi, 
työmäärä moninkertaistui aikaisemmasta!

- Tämä pesti jatkuu nyt myöhäissyksyyn saakka. 
Meillä oli vaikeuksia löytää harjoituspäiville valvon-
tahenkilöstöä, ja päädyimme tällaiseen ratkaisuun. 
Minulla on päivisin täällä yksi palkaton apuri, joka 
vaihtuu säännöllisesti. Tehtäviini kuuluvat hallin-
nolliset ja valvojan tehtävät. Saimme palkkaukseen 
rahoitusapua (työ- ja elinkeinoministeriö), ja se rat-
kaisi päätoimisen henkilön palkkaamisen. Tämän 
kokoinen ”laitos” kaipaa päätoimista työntekijää.

viisaUs voitti
HyMa on joutunut kah-

desti vaihtamaan am-
puma kesku k s ens a 
paikkaa. Edellinen 
sijaitsi lähellä kes-

kustaa ja kaupunki 

kaavoitti sen asuntoalueeksi. Hyvinkää on kuiten-
kin ollut ampumaurheilulle myönteinen. Se tarjosi 
uutta paikkaa noin kymmenen kilometrin päästä 
Ridasjärveltä, Kaidanpään metsäalueelta. 

Kun HyMa alkoi suunnitella nykyistä rataansa, 
suunnitelmasta tehtiin kerralla laaja. Lupahakemus 
hyväksyttiin, ja nyt Kaidanpäässä on viisi skeet-
rataa, kolme trap-rataa, yksi rata kaksoistrappiin ja 
lisäksi erillinen compac-rata. Neljä viidestä skeet-
radasta on pelkästään tätä lajia varten, viides rata 
on ”päällekkäisrata” trap-lajien kanssa. 

Lisäksi kaupungin vuokraamalle alueelle on si-
joitettu yksi riistapolkurata.

- Jos seura olisi tyytynyt pariin rataan ja lisännyt 
ratoja yhden kerrallaan, se olisi hukkunut lupaha-
kemustensa joukkoon. 

Sankala tuntee kokemuksesta tuon paperisodan 
ja antaa menneiden vuosikymmenten puuhahenki-
löille napakympin heidän kauaskatseisuudestaan.

”toistaiseksi” on parempi  
kUin koLme vUotta
Seura saanee syksyllä radalleen ympäristöluvan. 
Hyvinkään ympäristölautakunta on siirtänyt hake-
muksen Etelä-Suomen hallintovirastolle. Sankala 
toivoo, että päätös saataisiin merkinnällä toistai-
seksi. Kaksi aiempaa lupaa on ollut vain kolmen 
vuoden mittaisia. Se ei mahdollista seuran isoja 
kehityshankkeita.

- Kun ympäristölupa on ”toistaiseksi”, se voidaan 
tietenkin milloin tahansa perua. Me olemme toimi-
neet hyvässä yhteistyössä lupahallinnon kanssa, enkä 
usko, että sille tulee aihetta kieltää ratamme käyttöä, 
kun noudatamme tiukasti saamiamme lupaehtoja.

- Seuramme haaveena on 
rakentaa kunnollinen pavil-
jonki kumpareelle ratojen 
taakse, mutta lyhytaikaiset 
luvat estävät suunnitelman 
toteuttamisen. Toinen kehi-
tyshanke on uuden, suositun 
compac-lajin harrastusmah-
dollisuuden parantaminen. 
Käyttömäärä edellyttää jo 
toisen radan rakentamista.

hYma koUkUttaa naisia
Seura on järjestänyt kesäisin jo parin vuoden ajan 
naisille omia harjoituksia. Joka toinen viikko yksi 
rata on annettu heidän käyttöönsä. Kerran kuu-

kaudessa siellä on ollut ohjaaja neuvomassa.
- Seppo Agge on saanut ohjauksestaan paljon 

kiitosta naisilta. Uskon, että toiminta jatkuu myös 
tulevina vuosina. Alustavasti olemme puhuneet 
vastaavan harjoitusmahdollisuuden tarjoamista 
myös nuorille. Toivottavasti se toteutuu jo ensi ke-
sänä, Sankala suunnittelee.

Seuralle on tehty ehdotuksia ampumakoulujen 
pitämisestä, ja sitä Sankala luonnollisesti kannat-
taa. Hän haluaa kiinnittää turvalliseen aseen käsit-
telyyn vielä nykyistä suurempaa huomiota. Silloin 
tällöin hänen tarkka silmänsä havaitsee sellaista 
liikkumista ampumapaikalla, mistä on pakko käy-
dä huomauttamassa. Patruunaton ase ei aina ole 
patruunaton.

Seuran talous pyörii ratamaksujen varassa. Har-
joitusiltojen, kilpailujen ja yritystapahtumien tulot 
muodostavat keskeiset tulonlähteet. Menot keskit-
tyvät kiekkojen hankintaan ja ympäristöluvan ai-
heuttamiin tutkimus- ja seurantakuluihin. Toimin-
nanjohtajan palkkaus on tietenkin oma kulueränsä, 
mutta siihen saadaan ulkopuolinen avustus.

Latvasta tYveen
Monelle tuttu sanonta kuuluu, että tyvestä puuhun 
mennään. Vain linnut tekevät poikkeuksen. San-
kalan mielestä poikkeuksen tekijöitä on muitakin. 
Häntä kismittää SAL:n haulikkojaoston kilpai-
lupäällikkönä se, että kansainväliset arvokisojen 
ohjelmat tulevat eri maiden liittojen tietoon liian 
myöhään.

SAL joutuu tekemään kilpailukalenterinsa jo 
ennen kuin tiedetään kansainvälisten arvokisojen 
päivämäärät. Monesti käy niin, että SM-kisamme 
ovat samanaikaisesti kansainvälisen mestaruuskil-
pailun kanssa.

- Eivätkö ISSF (kv. ampumaurheiluliitto) ja ESC 
(Euroopan ampumaurheiluliitto) pysty määrit-
tämään kisapäiviään aikaisemmin, Sankala kum-
mastelee.

- Puheenjohtajana toimiminen oli antoisaa ja 
haastavaa. Se vaati paljon aikaa. Olen saanut luoda 
hyviä tuttavuussuhteita, tietomääräni on kasvanut, 
ammattitaito on kehittynyt ja elämänkokemusta 
olen saanut rutkasti lisää. Olen kiitollinen hyville 
hallituksille ja kaikille talkoolaisille, joille HyMa on 
ollut sydämen asia. Yhdessä olemme vieneet seu-
raamme eteenpäin.

Hyvinkään Metsästysampujat on perustettu 
vuonna 1961. Seura täyttää tänä vuonna 50 vuotta. 
Pienimuotoiset juhlallisuudet järjestetään jäsen-
tilaisuutena lokakuussa. Sen toteuttamisessa on 
toiminnanjohtajalla ja puheenjohtaja Pekka Liljan-
oksalla valmisteltavana mieluisa urakka.  u

Teksti ja kuvat: Matti Erkkilä

hyma:n ex-puheenjohtaja kari sankala:

on seuratoiminnan elinehto

20 prosenttia 
JÄsenistöstÄ tekee  
80 prosenttia  

kaikista taLkootöistÄ.
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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.

Lyhytkestoisten ampumaratalupien kanssa eläminen 
on Kari Sankalan mukaan liian raskassoutuista touhua.

kari Sankala
ikä: 55 v
kotipaikkakunta: nurmijärvi
koulutus ja ammatit: koneteknikon peruskoulutus. 
elämäntyö myynti- ja markkinointialalla.
Harrastukset: haulikkoammunta saL:n ja smL:n  
lajeissa, metsästys, valokuvaus, ruuanlaitto.
Lentäminen kiinnostaisi.
ennätys: 17 osumaa parhaassa sarjassa!
luottamustehtäviä: saL:n kilpailuvaliokunnan ja 
haulikkojaoston jäsen, haulikkojaoston kilpailupäällikkö, 
hyma:n sihteeri 2002-03 ja puheenjohtaja 2004-11, 
saL:n etelä-suomen aluejaoston puheenjohtaja neljän 
vuoden ajan.

kuka?
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50m kivääri 20 ls, makuu, sarja 12t:
1) tomi nopanen has 197, 2) Cristian 
Friman esF 196 12x, 3) susanna pe-
räaho haaas 196 10x, 4) mika varjo ma 
196 8x, 5) 5) aleksi hakala ka 194 9x, 6) 
Laura norolampi imas 194 6x, 7) veera 
pulkkinen ma 194 3x, 8) tomi krekula 
kuusa 193 8x, 9) markus tolvanen Ja 
193 3x, 10) Juuso koivisto ka 192, 11) 
aleksi mäkelä kuusa 191, 12) aki koivu 
nosa 189 5x, 13) arttu vaittinen kita 
189 3x, 14) Lasarus hangassalo imas 
189 3x, 15) Julius rantanen ma 189 3x, 
16) ronja niemi kaa 189 2x, 17) aleksi 
kasi imas 188, 18) tuomas Lammin-
tausta kaa 186 4x, 19) ville hänninen 
ma 186 4x, 20) teemu puuska ma 186 
4x, 21) Jani-petteri Leppänen hias 186 
2x, 22) tuomas perttu imas 185, 23) 
Jonna mauno kuusa 183 3x, 24) petka 
hummelholm Ja 183 3x, 25) hayrabedi-
an Johan Ja 180, 26) niilo raparanta ka 
179, 27) viljami norolampi imas 178, 
28) essi hakala ka 174, 29) tiia koivisto 
ka 171, 30) Jan-peter kaupppinen ma 
162, 31) Jaakko Lammintausta kaa 156.

50m kivääri 30 ls, makuu, sarja 14t:
1) marianne palo imas 295 16x, 2) riina 
karhu imas 295 14x, 3) valtteri pulk-
kinen ma 294 17x, 4) Julius passi ka 
294 15x, 5) mika piipponen kuusa 294 
14x, 6) teemu hertz ma 294 13x, 7) Jimi 
Lång kaa 293, 8) tommi ojaniemi soda 
291, 9) sebastian Långström ksF 290 
12x, 10) konsta aho Lappja 290 11x, 11) 
henna viljanen mU 290 11x, 12) armi 
häkkinen mU 290 10x, 13) tiia mauno 
kuusa 290 8x, 14) Jenna kuisma mU 
289, 15) niko ojaniemi khja 288, 16) 

sofia perttu imas 287 12x, 17) matias 
kiuru pas 287 7x, 18) oskari eloranta 
kaa 284, 19) esa niemi kaa 283 8x, 20) 
Janne moilanen ma 283 7x, 21) Janne 
härkänen ma 282 9x, 22) iida okkonen 
ma 282 6x, 23) essi koivisto ka 281 7x, 
24) arttu ihalainen pieksa 281 6x, 25) 
sami heiskanen pieksa 280, 26) santeri 
saattonen has 279, 27) sami sjöblom 
ka 278 7x, 28) aaro tuukkanen ma 278 
6x, 29) Björn Friman esF 277, 30) kalle 
nikulainen kita 275, 31) sami petäjäs-
aari mya 274, 32) Jari kinnunen pieksa 
272, 33) roope maaranen Ja 271 3x, 34) 
Jenni Laakkonen tou 271 3x, 35) eetu-
ville rautiainen siUra 270, 36) oona kol-
jonen toU 269, 37) Laura ahde Lappja 
263, 38) suvi petäjäsaari mya 258, 39) 
veera kokkarinen siUra 184.

25m pienoispistooli 20 ls sarja 12t: 
1) mika varjo ma 193 8x, 2) Cristian Fri-
man esF 193 4x, 3) teemu puuska ma 
189, 4) tuomas Lammintausta kaa 186, 
5) Jani-petteri Leppänen hias 185, 6) 
Joni okkola kaa 173, 7) rami Ylilammi 
kaa 161).

25m pienoispistooli joukkue, sarja 12t:
1) kankaanpään ampujat 520.

25m pienoispistooli 30 ls sarja 14t:
1) Björn Friman esF 276, 2) Jani pitkä-
nen kaa 260, 3) henna viljanen mU 259, 
4) oskari eloranta kaa 258, 5) armi häk-
kinen mU 257, 6) tommi ojaniemi soda 
252, 7) Janne moilanen ma 251, 8) ma-
rianne palo imas 250, 9) marika röykiö 
ssa 234, 10) teemu hertz ma 233, 11) 
essi kuisma mU 230, 12) Joanna haapa-

Iloinen meininki
kultahippujen ruutiasefinaali käytiin lauantaina 6. elokuuta 

Joensuussa Onttolan ampumaradalla. Finaalissa asetti 
aseensa tuelle 96 nuorta ampujaa 23 seurasta. 

Alle 12- ja 14-vuotiaiden pienoiskivääri- ja 
pienoispistoolisarjoihin saapui osanottajia jokaiselta 
Ampumaurheiluliiton alueelta. Viime vuonna finaalissa oli 108 
kultahippuampujaa 24 seurasta. 

Ensimmäinen erä käynnistyi yhdeksältä ja kisat päättyivät 
iltapäivällä neljältä alkaneeseen palkintojenjakotilaisuuteen.

Tukiammunnan valtakunnalliset ruutiammunnan 
Kultahippufinaalit vastaavat periaatteessa ikäluokkien SM-
kilpailuja, vaikka mestaruusstatusta kisoilla ei varsinaisesti 
olekaan. Kilpailusarjoina pienoiskiväärillä ja pienoispistoolilla ovat 

kULtahippUJen rUUtiaseFinaaLi 2011

Joensuussa    !taasKultaa 50m kiv makuu joukkue, IMAS vas. 
Marianne Palo, Sofia Perttu ja Riina Karhu.

Kivääri 12T 
joukkue- 

hopeaa IMAS.

Taisto Häkkinen 
toivottaa Kultahiput 
tervetulleeksi Onttolan 
radalle. Taustalla 
Joensuun kaupungin 
liikuntatoimenjohtaja 
Timo Heinonen.

25m pistooli 
joukkuekultaa 
14T Mäntsälän 

Urheilijat.

Kivääri 14T kolme parasta.
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Iloinen meininki

niemi ssa 220, 13) Jimi Lång kaa 209)

25m pienoispistooli joukkue, sarja 14t:
1) mäntsälän Urheilijat 746, 2) kankaan-
pään ampujat 727)

50m kivääri 20 ls, makuu sarja 12t: 
1) tomi nopanen has 197, 2) Cristian 
Friman esF 196 12x, 3) susanna pe-
räaho haaas 196 10x, 4) mika varjo ma 
196 8x, 5) aleksi hakala ka 194 9x, 6) 
Laura norolampi imas 194 6x, 7) veera 
pulkkinen ma 194 3x, 8) tomi krekula 
kuusa 193 8x, 9) markus tolvanen Ja 
193 3x, 10) Juuso koivisto ka 192, 11) 
aleksi mäkelä kuusa 191, 12) aki koivu 
nosa 189 5x, 13) arttu vaittinen kita 
189 3x, 14) Lasarus hangassalo imas 
189 3x, 15) Julius rantanen ma 189 3x, 
16) ronja niemi kaa 189 2x, 17) aleksi 
kasi imas 188, 18) tuomas Lammin-
tausta kaa 186 4x, 19) ville hänninen 
ma 186 4x, 20) teemu puuska ma 186 
4x, 21) Jani-petteri Leppänen hias 186 
2x, 22) tuomas perttu imas 185, 23) 
Jonna mauno kuusa 183 3x, 24) petka 
hummelholm Ja 183 3x, 25) hayrabedi-
an Johan Ja 180, 26) niilo raparanta ka 
179, 27) viljami norolampi imas 178, 
28) essi hakala ka 174, 29) tiia koivisto 
ka 171, 30) Jan-peter kaupppinen ma 
162, 31) Jaakko Lammintausta kaa 156)

50m kivääri makuu joukkue, sarja 12t:
1) mikkelin ampujat 579, 2) isonkyrön 
metsästys ja ampumaseura 571, 3) kuu-
sankosken ampujat 567, 4) kauhavan 
ampujat 565, 5) Joensuun ampujat 556, 
6) mikkelin ampujat2 534, 7) kankaan-
pään ampujat 531)

50m kivääri 30 ls, makuu sarja 14t: 
1) marianne palo imas 295 16x, 2) riina 
karhu imas 295 14x, 3) valtteri pulk-
kinen ma 294 17x, 4) Julius passi ka 
294 15x, 5) mika piipponen kuusa 294 
14x, 6) teemu hertz ma 294 13x, 7) Jimi 
Lång kaa 293, 8) tommi ojaniemi soda 
291, 9) sebastian Långström ksF 290 
12x, 10) konsta aho Lappja 290 11x, 11) 
henna viljanen mU 290 11x, 12) armi 
häkkinen mU 290 10x, 13) tiia mauno 
kuusa 290 8x, 14) Jenna kuisma mU 
289, 15) niko ojaniemi khja 288, 16) 
sofia perttu imas 287 12x, 17) matias 
kiuru pas 287 7x, 18) oskari eloranta 
kaa 284, 19) esa niemi kaa 283 8x, 20) 
Janne moilanen ma 283 7x, 21) Janne 
härkänen ma 282 9x, 22) iida okkonen 
ma 282 6x, 23) essi koivisto ka 281 7x, 
24) arttu ihalainen pieksa 281 6x, 25) 
sami heiskanen pieksa 280, 26) santeri 
saattonen has 279, 27) sami sjöblom 
ka 278 7x, 28) aaro tuukkanen ma 278 
6x, 29) Björn Friman esF 277, 30) kalle 
nikulainen kita 275, 31) sami petäjäs-
aari mya 274, 32) Jari kinnunen pieksa 
272, 33) roope maaranen Ja 271 3x, 34) 
Jenni Laakkonen tou 271 3x, 35) eetu-
ville rautiainen siUra 270, 36) oona kol-
jonen toU 269, 37) Laura ahde Lappja 
263, 38) suvi petäjäsaari mya 258, 39) 
veera kokkarinen siUra 184)

50m kivääri makuu joukkue, sarja 14t:
1) isonkyrön metsästys ja ampumaseura 
877, 2) mikkelin ampujat 871, 3) mäntsä-
län Urheilijat 869, 4) kankaanpään am-
pujat 860, 5) kauhavan ampujat 853, 6) 
mikkelin ampujat2 842, 7) pieksämäen 
seudun ampujat 833)

12T ja 14T. Ampuja saa täyttää sarjan mukaisen maksimi-iän 
kilpailukauden (1.10.2010-30.9.2011) aikana.

Palkintojenjaossa oli tiivis tunnelma, kun kahdeksan parasta 
palkittiin henkilökohtaisissa sarjoissa. Joukkuekilpailuissa palkittiin 
sarjoittain kolme parasta joukkuetta.

Järjestävä seura Joensuun Ampujat hoiti järjestelyt hyvin viime 
vuoden finaalijärjestelyjen kokemuksella.

Seuraavat kaksi vuotta eli vuodet 2012 ja 2013 kisaillaan 
Kultahippujen ruutiasefinaalit Ahvenanmaalla Ålands 
Sportskytteföreningin (ÅSSF) järjestämänä.

Kiitokset vielä kerran Joensuun Ampujille, 
ja tapaamme ensi vuonna Ahvenanmaalla!

Teksti ja kuvat: Timo Rautio

Joensuussa    !
Pistoolitaulujen tarkastus käynnissä.

Tomi Nopanen tuulettaa.

25m pistooli 12T kolme parasta. Palkintopöytä odottaa jakamista.

25m pistooli 
14T 8 parasta.

Kuusankosken Ampujat huoltojoukkoineen.
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Miksi harrastat ammuntaa? Se on kivaa, 
ja luulen kehittyväni hyväksi ampujaksi.

Mikä on tavoitteesi?
Voittaa Suomen mestaruus. 

Mikä on kivointa ammunnassa?
Osua kiekkoon ja pärjätä kisoissa.

Millainen hyvä ampuja on luonteeltaan? 
Rauhallinen ja hyvä keskittymään.

Mikä on unelmasi? Olympiavoitto.

Minkälainen on hyvä valmentaja? Osaa 
neuvoa mukavalla tavalla. Kannustava. 

Kuka on sinun esikuvasi tai idolisi 
urheilussa? Satu Mäkelä-Nummela.

Mitä muuta toivoisit seurasi toiminnalta 
kuin ammuntaa? Hyvää valmennusta.

Tekniikka vai tahto? Tahto.

Mikä on lempihedelmäsi? Nektariini.

Jos olisit eläin, niin mikä eläin olisit? 
Ilves.

Mukavin kouluaine? Liikunta.

Suklaa vai salmiakki? Suklaa.

Lempivärisi? Sininen.

Paras elokuva? Harry Potter ja kuoleman 
varjelukset osa 2.

Mikä sinusta tulee isona? Kauppias.

Kuka olet? Matias Koivu. 

Mistä olet? Nurmijärveltä.

Kuinka vanha olet? Olen 11-vuotias.

Mitä seuraa edustat? Orimattilan Seudun 
Urheiluampujia (OSU).

Kuinka kauan olet harrastanut 
ammuntaa? Noin puolentoista vuoden ajan.

Mitkä ovat lajisi? Haulikko, trap-lajit.

Kuka toimii valmentajanasi?
Heikki Romppanen ja Pekka Maunula.

Mitä muita harrastuksia sinulla on? 
Salibandy, metsästys.

Miten aloitit ammunnan? Kierrettiin 
riistapolkuja, ja niissä trap täytelajina innosti. 

Minkälainen olet luonteeltasi? Aika vilkas 
ja innostunut kaikesta. Voitontahtoinen.

revolverihaastattelussa >
Matias koivu
Orimattilan Seudun urheiluampujat (OSu)

// Tuuletuksen paikka
kerro vitsi tai motto. 

voit myös lähettää jollekin terveisiä!

Mitä eroa on rakennusinsinöörillä ja joulupukilla?

– Joulupukilla on lahjoja!

Terveisiä vanhoille koville ampujille: Vaviskaa, täältä tullaan!

Koelaukaukset

suusta

Kilpailulaukaukset Finaali

totuus...

Kuva: Timo Rautio

kuuluu
Kuva: Timo Rautio

totuus...

Lapsen

Matias Koivu harri koivu
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toisen-
     lainen 
         totuus

Ja sitten kuullaan

-valmentajan suusta

Kuva: Timo Rautio

harri koivu

Laulun sanat > Harri koivu
Orimattilan Seudun urheiluampujat (OSu)

osaltaan kasvattamassa nuorta kohti tasapainoista 
aikuisuutta. 

millaiset harjoitusmahdollisuudet seurassanne 
on? erinomaiset paitsi aikarajoitukset ovat liian tiukat. 
esimerkiksi lauantaisin isällä olisi tilaisuus osallistua 
pojan harjoitteluun.

millainen on nuorten harrastajien tilanne 
seurassasi? tietysti lisää nuoria mahtuisi mukaan. 
osU:ssa on jo pitkään ja määrätietoisesti toiminut 
ampumakoulu nuorille ja naisille. sitä kautta meillä on 
tilanne parempi kuin monessa muussa seurassa.

millainen on hyvä valmentaja? voi kun tietäis! 
tavallinen ihminen, joka osaa ohjata nuorta siten, että 
harrastus on mukavaa ja molemmilla osapuolilla on hyvä 
mieli. epäitsekäs.

mikä on valmentajan työssä palkitsevinta? 
minun kohdallani pojan iloinen ilme varsinkin 
kotimatkalla.

entä haasteellisinta? saada nuori ymmärtämään ettei 
aseta liian nopeita tulostavoitteita. turhia pettymyksiä 
ei saisi rakentaa. niitä tulee muutenkin vaikkakin nekin 
kasvattavat nuorta.

mitä nuoret kaipaavat toimintaan ammunnan 
lisäksi? Uskon, että kavereita ja siten vertaistukea.

mitä mieltä olet mentaalisesta harjoittelusta? 
se lisää keskittymiskykyä ja valmistautumista 
suoritukseen.

kuka on hienoin urheilija, jonka tiedät?
Lasse viren.

tiedätkö, mikä on seurasi toiminta-ajatus? 
olla suomen paras ampumaseura. Järjestää tilaisuus 
ampumaurheilun harrastamiseen mahdollisimman 
laaja-alaisesti kaikenikäisille naisille ja miehille. Luoda 
mahdollisuus menestyä vaikka olympiavoittoon asti. niin 
kuin se on tehnytkin.

BONUSRAITA
mikä on onnellisen elämän avain?

Minulle se on sitä kun saa viettää  
suht terveenä lähimpieni kanssa  
paljon aikaa yhdessä!

INTRO
kuka olet? harri koivu, matiaksen isoisä eli fafa.

mistä olet kotoisin? nurmijärven palojoelta.

urheilutaustasi? ei minkään sortin urheilija. 
metsästellyt 50 vuotta.

miten olet päätynyt ohjaamaan ja valmentamaan?
pojanpoika matias on kulkenut isänsä ja minun mukanani  
metsällä pienestä pitäen. siitä sitten puoliautomaatti-
haulikon ostoon pojan ollessa vasta yhdeksänvuotias. 
seuraavana vuonna piti kiertää riistapolkuja ja niiden 
ohessa kokeilla trap-ammuntaa. homma luonnisti. sitten 
piti päästä valmennukseen. paras koulutus ja ohjaus löytyi 
orimattilasta osU:sta. siitä se alkoi.

VARSINAISET BIISIT
mikä on urheilijan tärkein ominaisuus? oma halu 
tehdä urheilusta mieluisaa sekä tahto kehittyä lajissaan.

mikä on suomalaisen ampumaurheilun 
tila? ampumaurheilu ei ole nykyään trendikäs 
laji, mutta silti se on urheilumuoto, joka tarjoaa 
harrastusmahdollisuuden kaikenikäisille. suurin uhka on 
nuorten harrastajien vähyys.

mikä on Sal:n alueesi (Hämeen) 
ampumaurheilun tila? ainahan voi parantaa, mutta 

uskon sen olevan kärkipäässä koko valtakunnan tasolla. 

mikä on suomalaisen haulikkoammunnan 
tila? tyydyttävä. menestys kansainvälisissä kisoissa 
ja vuorovaikutus ulkomaisten harrastajien kanssa ovat 
innostaneet seuroja ratainvestointeihin ja valmennukseen.

mitkä ovat tavoitteesi valmentajana? 
paremminkin huoltajana yritän osaltani luoda 
matiakselle tilaisuuden kehittyä mikäli hänellä itsellään 
riittää intoa ja halua.

määrittele kouluarvosanalla seuranne 
ryhmähenki? täysi kymppi.

millainen on vanhempien rooli seurassanne? 
samanlainen kuin muissakin urheiluseuroissa. 
Useimmiten vanhemmat ampuvat itsekin.

mikä on seurasi historian kohokohta?
olen ollut touhussa mukana vasta vuoden verran, 
mutta minusta se on tietysti satu mäkelä-nummelan 
olympiakulta vuonna 2008. 

kuinka rahoitatte seuranne toimintaa? kilpailut, 
riistapolku, kahvion pito, tukijoiden hankkiminen, 
jäsenmaksut ja harjoitusmaksut. olemme onnistuneet 
saamaan yksittäisiä avustuksia. talkoohommia on paljon. 

mikä on tärkeintä lasten ja nuorten 
harrastuksessa? harrastuksen tulee olla omalta 
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// PÄÄTÖKSIÄ & TIEDOTUKSIA

Onneksi  Olkoon!Vierumäellä 29.-30.10.

Suomen Ampumaurheiluliiton vuoden parhaiden 
palkitsemistilaisuus Grande Finale järjestetään 
Vierumäellä 29.-30. lokakuuta.

Majoitus on Scandic Vierumäki -hotellissa.

Katso tarkemmat ohjeet ja hinnat:
www.ampumaurheiluliitto.fi

HallituSpäätÖkSiä, kokoukset 22.6. ja 28.7.
em-kilpailut Belgrad 31.7.-14.8.
valittiin Belgradin em-kilpailujen joukkue. nuorten kiväärin ja riistamaalin osalta 
valinnat tehdään pilsenin kilpailun 23.-27.6. jälkeen sekä skeetin ja kaksoistrapin poikien 
osalta orimattilan kv. kilpailun 28.6.-3.7. jälkeen. edellä mainitut kilpailut ovat viimeiset 
näyttökilpailut. trapin kolmas mies ja nainen valitaan mariborin maailmancupin jälkeen 
edellytyksellä, että tulos on miehissä vähintään 115 ja naisissa 65. 

Sm-kilpailuJa 2011 Ja 2012
hyväksyttiin kilpailuvaliokunnan esityksestä uusia sm-kilpailuja. kilpailut on 
päivitetty liiton nettisivuille. 

uudet Suomen ennätykSet
vahvistettiin uusia suomen ennätyksiä. ennätykset on päivitetty liiton nettisivuille.

talouS 31.5.2011
merkittiin taloustilanne per 30.5.2011 hallitukselle tiedoksi.

ampuma-aSekouluttaJat
poliisi on aloittamassa uuden ampuma-aselain mukaisen ampuma-
asekouluttajakoulutuksen. koulutuksia on tällä hetkellä vain seuraavat: helsinki 20.6., 
oulu 23.6., oikeus- ja poliisitalo, mikkeli 7.7., vaasa 27.7., turku 12.8.. koulutukset 
ovat järjestöjen esityksistä huolimatta maksulliset (29 € koulutus ja 79 € todistus).

päätettiin, että saL:n hallitus lähettää poliisihallitukselle esityksen, että koulutuksia 
tulee järjestää nopealla aikataululla lisää. niiden aikatauluista tulee kertoa etukäteen 
järjestöille, jotta ne pystyvät valmistautumaan ja että koulutukseen osallistumisen 
edellytyksenä on, että se tapahtuu lain ja asetuksen edellyttämällä tavalla. 

Lisäksi päätettiin, että saL:n hallitus lähettää hallintovaliokunnalle esityksen, 
jossa muutetaan ampuma-asekouluttajakoulutukseen liittyviä maksuja maksulain 
muutoksen pohjalta niin, että ne ovat ilmaisia tai että niihin osoitetaan eduskunnan 
tai sm:n myöntämää määrärahaa ja tukea turvallisuuskoulutuksen ja kasvatuksen 
kehittämiseen. tuki korvamerkitään ampuma-asekouluttajakoulutuksen tukemiseen. 
kirje lähetetään tiedoksi paaterolle ja Laiholle.

eSC:n yleiSkokouS/em-kiSat 2014-2015
päätettiin äänestää seuraavia em-kisahakijoita:

2014: ilma-aseet: slovenia 
2014: haulikko: tanska 
2015: ilma-aseet: hollanti 
2015: ns. isot em-kisat 25/50/300/haulikko: italia 

Sal:n lauSunto uudenmaan maakuntakaavaSta
merkittiin tiedoksi hallitukselle saL:n lausunto koskien Uudenmaan maakuntakaavaa. 
Lausunnossa korostetaan erityisesti pääkaupunkiseudun ampumaratojen (sipoo, 
Lahnus ja suunnitteilla olevan kauhalan radan) maakuntakaavaan merkitsemisen 
varmistamista jo aiemmin kaavassa olleiden ratojen lisäksi. Lausunto on yhtenevä 
ampumaharrastusfoorumin antaman lausunnon kanssa.

mm-kilpailut Belgrad 3.-12.9.
valittiin haulikon mm-joukkue. naisten ja nuorten skeetissä, naisten trapissa ja kaksois-
trapissa miehillä ja junioreilla on lisänäyttömahdollisuus Belgradin em-kilpailuissa.

univerSiadien 6.-22.8. JoukkueenJoHtaJa
valittiin kiinassa pidettävien Universiadien suomen ampumajoukkueen 
joukkueenjohtajaksi/valmentajaksi timo rautio. 

pekka kuuSiSton raportti
merkittiin pekka kuusiston raportti issF:n councilin kokouksesta hallitukselle 
tiedoksi.

norJan tragedian SeuraukSet
merkittiin käydyksi keskustelu niistä asioista, jotka julkisuudessa on nostettu esiin 
norjan tragedian jälkeen

- aseiden säilyttäminen ampumaradalla puoliautomaattiaseet
- aselain toinen vaihe (ilma-aseet, kaasuaseet, ampumaradat/turvallisuus, vanhat luvat)
- todettiin, ettei ole syytä kiristää vasta voimaan tullutta aselakia
- todettiin, ettei liitto ei ole aseiden radalla säilyttämisen kannalla
- erityisen tärkeäksi todettiin yhtenäisen aserekisterin aikaansaaminen ja 
nettipoliisitoiminnan lisääminen.

Hall oF Fame
merkittiin hallitukselle tiedoksi, että kv. sotilasurheiluliitto on perustanut sveitsiin 
hall of Famen.

puolustusvoimat on esittänyt suomesta väinö markkasta, vilho Ylöstä ja seppo 
mäkistä.

Grande
     Finale
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// PÄÄTÖKSIÄ & TIEDOTUKSIA

Onneksi  Olkoon!
85-vuotta 
raunio ossi nosa 25.9.
   
80 vuotta
anttila ahti sa 14.10.
   
75 vuotta
oksanen seppo pas 18.9.
tolvanen Juha nosa 20.9.
roti pekka säsa 11.10.
   
70 vuotta
pekkola  arto nora 16.8.
hummelstedt Christer tsa 8.9.
tammi taisto pas 15.9.
tonteri seppo pas 16.9.
pirttilä raimo hva 16.9.
niemi toivo nosa 21.9.
virtanen Jorma kuusa 27.9.
kari reijo tsa 7.10.
   
60 vuotta
pelkonen veijo omas 7.9.
kärmeniemi ismo has 9.9.

köykkä hannu k-Uas 14.9.
karvinen veli-pekka hva 14.9.
Laihanen pentti sa 16.9.
eriksson Leif esF 19.9.
pekkanen Jouko kuusa 19.9.
sillanpää Jouni msa 20.9.
koski kalle sa 24.9.
martikainen sakari kuusa 8.10.
korvela matti tsa 9.10.
pekkala Juhani omas 10.10.
Jokelainen esko omas 15.10.
   
50 vuotta
karihaara Juuso sa 6.9.
pörsti vesa kuusa 10.9.
hoikka timo tsa 15.9.
nurmiainen petri kuusa 19.9.
ahola osmo tsa 24.9.
riekki rauno omas 25.9.
smolander Åke hva 29.9.
Jukkara kari kuusa 1.10.
kuttila Jari säsa 11.10.
sihvola Jouni kuusa 18.10.

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.

Onneksi Olkoon

urheilijoiden ammattienedistämissäätiön 
opiskeluapurahahaku 2011-12
Urheilijoiden ammattienedistämissäätiön opiskeluapurahojen haku lukuvuodelle 
2011-12 on käynnissä.  säätiö myöntää vuosittain opiskeluapurahoja 
kansainvälistä menestystä tavoittelevien tai aktiiviuransa jo päättäneiden huippu-
urheilijoiden ammattiin valmistavaan ja tutkintoon tähtäävään opiskeluun.

Lukuvuoden 2011-12 opiskeluapurahoja voi nyt hakea sähköisellä 
hakulomakkeella osoitteessa: www.olympiakomitea.fi/ura

sivuilta löytyvät myös hakuohjeet ja myöntämisperusteet.
hakuaika päättyy 30. syyskuuta.

Urheilijoiden ammattienedistämissäätiö 
c/o suomen olympiakomitea
radiokatu 20, 00240 helsinki

Lisätiedot: asiamies Jari Savolainen (jari.savolainen@noc.fi)

Teksti: Pirjo Peltola

Suomi voitti kuusi mitalia 
vammaisampumaurheilun
pM-kilpailuissa
Suomen viiden ampujan iskukykyinen ryhmä voitti 
elokuun puolivälissä Ruotsin Kinnassa järjestetyissä 
vammaisampumaurheilun PM-kilpailuissa kuusi mitalia, kun 
Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan edustajat mittelivät 
paremmuuttaan kivääri- ja pistoolilajeissa. Suomi saavutti 
kolme kultamitalia, yhden hopean ja kaksi pronssia.

Minna Leinonen laukoi tuplamestariksi voittamalla SH2-
luokan pienois- ja ilmakiväärikilpailut.

R9:ssä Suomi otti komeasti kolmoisvoiton, kun Leinosen 
vanavedessä Jarkko Suominen saavutti hopeaa tuloksella 
569 ja Jukka Mikkonen otti pronssin lukemin 568. Mikkonen 
olisi kovin mielellään lähtenyt finaaliin kirkastamaan mitaliaan, 
mutta koko Kinnaan ulottuneen pitkän sähkökatkon takia R9-
finaali jouduttiin jättämään ohjelmasta pois kokonaan. 

R5:n ilmakiväärikilpailussa Tanskan Jonas Anderssen ja 
Minna Leinonen lähtivät finaaliin tasatuloksesta 599. Leinosen 
finaali 105,2 oli parempi Anderssenin 104,4:ää vastaan, joten 
Leinonen vei ykköspaikan. Jukka Mikkonen nousi hyvän 
finaalinsa (105,0) ansiosta kilpailun viidenneksi.

// Tavarapörssi

myydään ammunnan harjoittelulaite noptel sport ii+ läppäri emachines e510 
yhdessä tai erikseen. tarjoa. puh 050 5381761 tai j.rautio@kotinet.com

myydään valmet Campion -67 ja hämmerli international  vapaapienoiskivääri 
ja vakiopistooli . valmet Campion .22 hyväkuntoinen ja tarkka , valmistusvuosi 
1967, käsi- ja hihnatuki , tähtäinvarustus sekä koeammuntakortit . hinta 1100 
euroa. hämmerli .22 paljon ammuttu toimiva vakiopistooli, johon varalippaita 
ja kantopussi . rinkin oikeakätinen kahva (90-100mm kämmenleveydellä) sekä 
alkuperäinen ”muotoiltu” nili koko-m kahva . hinta 380 euroa .
aseet espoossa. ota yhteyttä:  mikko 045 630 3280

myydään sako L 691 hunter 9,3x62, vasenkätinen lukko. 30 laukausta 
ammuttu, uutta vastaava.  900 €. parker-hale sauer 30-06, siviili mauser-
lukko, ei uutta häpeä, Jalosen petaama tukki. 800 €. ruotsalainen mauser 6,5 x 
55 tikkakoskella rakennettu hirviase, piippuiällisesti lähes ampumaton. 200 €. 
mauser-lukkoinen vanha hirvikivääri, hyvä piippu, 8,2 x 57. 200 e. Brno 12/70 
rinnakkaispiippuinen haulikko, lähes käyttämätön, englantilainen perä. 950 €.
kysy lisää p. 050 3524250 tapio heikkonen

myydään kiväärin 3-asentoampujan asu (kurt thune). takki ja housut, 
täysnahkaiset. housut musta-valko-punaiset, koko n. 50. käytetyt. vasemman 
reiden kohdalla oleva vetoketju rikki. h. 50 €. takki musta-valko-punainen, 
koko n. 52. kaikki mitat sähköpostitse tarvittaessa. käytetty mutta todella siisti 
ja hyväkuntoinen. h. 150 €. myydään yhdessä tai erikseen. puku nähtävissä 
riihimäellä. kuvia s-postilla.
ota yhteyttä: kari, kari.haavisto@nsn.com  tai 040 547 6510

myydään ampujan asu koko 50-(52), ampujan kengät koko (41 1/2)-42. 
tuotteen merkki abs shooting anshutz ja malli aCt. takki sini/valkoinen, 
suhteellisen siisti, housut kuluneet, h. 90 €. kengät ruskeat, siistit, h. 25 €. 
sijainti orimattila. ota yhteyttä: kalervo.pusula@kolumbus.fi  tai 050 562 1865

myydään Beretta s 58 -skeet haulikko. hyväkuntoinen ja vähän ammuttu 
Beretta. hinta 950 €/tarjous.
ota yhteyttä: kari.hakkinen@kotiportti.fi, 040 520 3593 mikkeli

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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ampujien 14. kerran pelatun 10-golfin voitti toisen 
kerran peräkkäin Suomen ampumaurheiluliiton entinen 
viestintäpäällikkö Matti Erkkilä. Maarit lepomäki 
kajautti pisimmän avauksen ja kiväärimiehelle sopivan 
tittelin eli lähimmäs lippua -kisan voitti juha hirvi. 
Markku Munne teki parhaan tasoituksettoman tuloksen 
– kuten myös viime vuonna. yhteistyökumppaneiden 
sarjassa voiton vei Stt:n kaija yliniemi.

10-golfin osanoton edellytyksenä on mm. ampumaseuran kyseisen vuoden 
jäsenmaksun maksaminen.

”kymppi-golf” käydään niin sanottuna tasoituksellisena kilpailuna. siinä jo-
kainen osanottaja on laskennallisesti taitojensa mukaisesti samalla lähtöviivalla.

pienimmällä tasoituksella kilpaili tero hovila. kiväärimiehen tasoitus on vain 
7,1. hän kuuluu seuragolfaajien aateliin olemalla niin sanottu singel-pelaaja. 
hänen lyöntinsä ei kulkenut pickalassa 25. heinäkuuta pelatussa kilpailussa par-
haalla mahdollisella tavalla: hän joutui tyytymään 20. sijaan.

– voittoni perustui kahteen asiaan. Juha hirvi ja markku munne olivat maini-
oita kirittäjiä. heidän lisäkseen minua avusti tavaton tuuri. vesistön ylityksiin tar-
koitetut lyönnit vierittivätkin palloja maata pitkin, mutta pallot löysivät aina jostakin 
kapean sillan ja ylittivät sitä pitkin ilokseni vesiesteet, erkkilä perusteli voittoaan.

Lyöntipelin voittoon ylsi erkkilän ryhmässä pelannut munne. ryhmän kovaa 
tasoa kuvastanee vielä se, että ryhmän kolmas jäsen Juha hirvi oli tarkin lähim-
mäs lippua kisassa (4m 70cm).

skeet-ammunnasta golfin pariin siirtynyt maarit Lepomäki kajautti puolestaan 
voiton pisin avaus -kilpailussa. hän on parissa vuodessa kehittynyt taitavaksi golf-
fariksi. tasoitus on jo 16,6:ssa. Golf on kilpa-ammunnan tapaan henkisiä voimia 
vaativa laji. niitä euroopan mestaruuksia niittäneellä porilaisella on jaettavaksi asti.

– olen pelannut tänä kesänä jo reilut 30 kierrosta, ja kivaa on ollut, Lepomäki 
kertoili heinäkuun viimeisellä viikolla.

pickala Golf oli hoitanut ampujien kisaan liittyvät järjestelyt hyvin. ampuja 
tapani Lyytinen hoiti esimerkillisesti tapahtumaan liittyvät muut tehtävät. ensi 
vuonna ampujat kokoontuvat golfaamaan porvoon seudulle. keskeiset ennakko-
tiedot ilmoitetaan saL:n kotisivuilla ja Urheiluampujassa heti niiden selvittyä.

10-golFin tulokSet 25.7.
ampujien 10-golf: 1) matti erkkilä 38 pistettä (hcp eli tasoitus 32,3), 
2) pekka hartikainen 35 (17,4), 3) risto aarrekivi 34 (30,1), 4) markku 
munne 33 (13,4), 5) maarit Lepomäki 33 (16,6), 6) hannu ristolainen 33 
(18,7), 7) Lasse Lehtonen 32 (12,9), 8) erkki Lario 32 (30), 9) Juha hirvi 
29 (13,2), 10) mika arponen 28 (24,1), 11) tommy Wickström 27 (17,1), 
12) heikki keskitalo 27 (22,1), 13) harri honkanen 27 (22,6), 14) olavi 
malminen 26 (19,6), 15) tapani Lyytinen 25 (13,9), 16) pekka kurkinen 
25 (19,1), 17) timo ahlgren 24 (20,9), 18) pia aarrekivi 21 (36), 19) arja 
Lyytinen 20 (20,3), 20) tero hovila 19 (7,1), 21) kalevi palosaari 16 (25,4).
yhteistyökumppaneiden 10-golf: 1) kaija Yliniemi stt 34 (20,6), 
2) Jukka pelkonen eurosport/marin sport 29 (21,8), 3) sakari Lääperi 
sonera 29 (22,6), 4) ari pusa helsingin sanomat 27 (20), 5) ken Löfgren 
3m/peltor 23 (hcp 33,7), 6) tommi puskala sponsor insight 22 (19,7), 7) 
raoul Jokilehto 20 (13,4), 8) Lauri karppinen Urheilulehti 12 (36).
tasoituksettomat tulokset: 1) markku munne 90, 2) Lasse Lehtonen 
90, 3) pekka hartikainen 93, 4) maarit Lepomäki 94, 5) tero hovila 96, 
6) Juha hirvi 98, 7) kaija Yliniemi 98, 8)tapani Lyytinen 100, 9) hannu 
ristolainen 100, 10) tommy Wickström 101, 11) Jukka pelkonen 104, 12) 
harri honkanen 108, 13) timo ahlgren 109, 14) matti erkkilä 109, 15) 
risto aarrekivi 112, 16) erkki Lario 114, 17) mika arponen 116, 18) kalevi 
palosaari 123.

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

matti erkkilä toisen kerran peräkkäin 10-golfin ykkönen

teksti: matti erkkilä   kuva: pekka kurkinen

Järjestelyistä mallikkaasti huolehtinut Tapani Lyytinen (vas.), keskellä kilpailun 
voittaja Matti Erkkilä ja parhaan tasoituksettoman tuloksen tehnyt Markku Munne. 



PALVELUHAKEMISTO

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

Vakio- ja irtovuoroja  

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

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

Helsingin Urheilutalo 
Helsinginkatu 25
Puh (09) 3488 6419

Kuopio
Kauppakatu 36
p.020 742 7055

Varkaus
Käsityökatu 17
p.020 742 7209

Mikkeli
Hallituskatu 6

p.020 742 7408
Savonlinna

Nojanmaantie 2
p.020 742 7258

Joensuu
Nurmeksentie 6
p.020 742 7307

Ampuma- ja
metsästys-

harrastukseen

www.carlson.fi

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

TERVETULOA KAUPOILLE!

ASETARVIKEOSTOKSILLE HUMPPILAAN!

Meiltä tunnetuimmat merkit
kilpa-ammunnan harrastamiseen.

Katso netistä
www.aseliikerantanen.fi

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

www.ampumaurheiluliitto.fi/blogit/

Hanna etulan matka kohti 
lontoon 2012 olympialaisia

Mika Ahola 044 584 5435
www.hirvishooting.fi

Ammattiapua
napakymppeihin

kivääriin tehokas keveä 
äänenvaimentaja

alkaen 90 €
teleskooppiset 

tehovaimentajat 150 €
asennus 60 €

www.ouluntyostokeskus.com

040-5085833, 08-3113133

ampumaurheilun säännöt ja oppaat 
kätevästi verkkokaupasta >>

www.sporttikauppa.com/
tuotteet/ampumaurheiluliitto

www.sporttikauppa.com/
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// SVENSKA SIDAN

SFS piStol-
Sektion 
ordnade 
Skytteläger
på åland
SFS aktiva pistolskyttar ställde 
upp för ett krutläger som hölls på 
ÅSSFs nya, fina bana i Bredmo. 
Totalt 15 anmälda skyttar deltog 
i varierande former under lägret. 
Antalet aktiva deltagare skulle 
ha varit ännu större om inte ett 
skidskyttejippo på snö med Kaisa 
Mäkäräinen i huvudrollen skulle 
ha berövat flera äldre aktiva bland 
deltagarna som funktionärer. 
Vädret visade sin bästa sida 
under hela lägret med tempera-
turer mellan 26 och 28 grader på 
eftermiddagarna, riktiga högsom-
martemperaturer. 

Bengt Kamis bistod med tränin-
gråd i alla grenar och underteck-
nad ställde upp på 25 metersba-
nan. Flera av deltagarna, även 
nybörjare i D och A klasser, gjorde 
personliga rekord under olika 
lägertävlingar. Här kan nämnas 
Mikael Johansson med 546p och 
Cecilia Lund med 501 på sport-
pistol samt Cristian Friman i S12 
med 196. De uppskattade den 
aktiva rådgivningen som flera av 
dem tog del av för första gången.

Som grädde på moset blev 
lägret besökt av ett reporterteam 
från tidningen Nya Åland. De 
intervjuade flera deltagare och 
ett reportage över aktiviteterna 
och SFS utgavs redan påföljande 
måndag.

med skyttehälsningar Mikael Friman

SFS mäSterSkap på rÖrligt mål
pÅ siBBo skJUtBana oCh som arranGörsFöreninG 
verkade BorGÅ skYttar-porvoon ampUJat
vildSvin normallopp
akl: 1)krister holmberg rs 590, 2)tarmo koskela Bspa 578, 3)niklas hyvärinen rs 575, 4)henrik holmberg rs 
574, 5)staffan holmström rs 567, 6)ted holmström ÅssF 550, 
a50: 1)tapani koskela Bspa 383, 2)tom sved ssG 355, 3)Bertel holmström rs 334
a60: 1)Jouko mutka rs 370, 2)erkki mäkiniemi Bspa 355, 3)Bror skogster ssG 354
a70: 1)Jens harberg ÅssF 295, 2)Boris stjernberg Bspa 287, 3)tauno kupiainen Bspa 269.
vildSvin Blandlopp
akl: 1)henrik holmberg rs 389, 2)niklas hyvärinen rs 385, 3)krister holmberg rs 384, 4)tarmo koskela Bspa 
384, 5)staffan holmström rs 378, 6)ted holmström ÅssF 371
a50: 1)tapani koskela Bspa 382, sFsmrek, 2)tom sved ssG 346, 3)reijo salomaa ssG 311
a60: 1)Jouko mutka rs 367, 2)Bror skogster ssG 360, 3)erkki mäkiniemi Bspa 346
a70: 1)Boris stjernberg Bspa 286, 2)Jens harberg 269, 3)tauno kupiainen Bspa 269.
älg enkelSkott
akl: 1)tarmo koskela Bspa 386, 2)niklas hyvärinen rs 383, 3)krister holmberg rs 369, 4)henrik holmberg rs 
362, 5)ted holmström ÅssF 362, 6)staffan holmström rs 343, 
a20: 1)roni tenhunen Bspa 330.
a50: 1)tapani koskela Bspa 374, 2)tom sved ssG 353, 3)Bertel holmström ssG 334, 4)reijo salomaa ssG 315.
a60: 1)Jouko mutka rs 352, 2)torolf stjernberg ssG 346, 3)Bror skogster ssG 334
a70: 1)tauno kupiainen Bspa 274, 2)Jens harberg ÅssF 206, 3)Boris stjernberg Bspa 189.
älg duBBelSkott
akl; 1)staffan holmström rs 380, 2)niklas hyvärinen rs 370, 3)tarmo koskela Bspa 366, 4)krister holmberg rs 
364, 5)ted holmström ÅssF 363, 6)henrik holmberg rs 356, 
a50: 1)tapani koskela Bspa 357, 2)tom sved ssG 311.
a60: 1)Jouko mutka rs 358, 2)Bror skogster ssG 316, 3)erkki mäkiniemi Bspa 287
a70: 1)tauno kupiainen Bspa 236, 2)Jens harberg ÅssF 208, 3)Boris stjernberg Bspa 187.

Tapani Koskela har delat ut medaljer åt BSPA, RS och ÅSSF lagen. (Bild: Håkan Mansner)

nationell trap
akl 1) Jonas Forsman psF 84, 2) Jari surma-aho vs-va 82, 3) mikael martin psF 
78, 4) tore ahlbäck psF 76, 5) Jonny martin psF 71, 6) tobias Grundvall JsF 66
a20 1) Jesper Lindvall JsF 74
a17 1) tobias pajunen JsF 74, 2) Christoffer österman rs 53
a15 1) tom Åbonde psF 58
d 1) annika Brokvist psF 71
a55 1) peter Gullans nsk 87, 2) rune sundqvist JsF 83, 3) magnus Backman rs 79
a65 1) Jarl österman rs 78, 2) raimo selenius esF 63
a70 1) kaj henriksson esF 68, 2) Leo Berglund esF 63, 3) alvar rönnback psF 61

lag: 
akl: 1) psF 183, 2) JsF 174, 3) psF 149      a55: 1) rs 167, 2) psF 152, 3) esF 151
automat trap
akl 1) Jonas Forsman psF 88, 2) Jari surma-aho vs-va 66, 3) tore ahlbäck psF 
58/3, 4) mikael martin psF 58/2
a17 1) Christoffer österman 57
a15 1) tom Åbonde psF 39
a55 1) rolf hellgren rs 75, 2) Börje Brännbacka psF 71, 3) magnus Backman rs 67
a65 1) Jarl österman rs 62, 2) raimo selenius esF 23
a70 1) martti teini esF 55, 2) alvar rönnback psF 50, 3) kaj henriksson esF 40

SFS mäSterSkap på n- oCH a-trap i JakoBstad 2.7. 2011, arr. JsF
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FripiStol, 50 m
a: 1) Jan nyberg rs 504, 2) kasper Förström rs 500, 3) 
anders Boström rs 493, 4)thomas Ågren vs-va 463, 
5) Johan Fagerström rs 461
Lag: 1) rs 1497
a50: 1) raimo Laine rs 503, 2) kenneth mariani-Cerati 
rs 489, 3) peter hellsten ÅssF 436 
Lag: 1) rs i 1501, 2) rs ii 1434, 3) ÅssF 1359
a60: 1) Lawrence mariani-Cerati rs 509, 2) vidar 
Fagerström rs 488, 3) armas andersson rs 477
a70: 1) Ulf Fagerström rs 469, 2) rune karlsson ÅssF 
453, 3) Bernt Lindholm rs 424
StandardpiStol 3x20 Sk
a: 1) Jan nyberg rs 534, 2) mikael Friman esF 489, 3) 
thomas Ågren vs-va 477, 4) kasper Förström rs 475
Lag: 1) rs 1503
a50: 1) raimo Laine rs 542, 2) kenneth mariani-Cerati 
rs 519, 3) Berndt Björkqvist vs-va 496 
Lag: 1) rs i 1599, 2) rs ii 1433
a60: 1) Lawrence mariani-Cerati rs 538, 2) vidar 
Fagerström rs 505, 3) henrik Juslin esF 503
a70: 1) Ulf Fagerström rs 489, 2) rune karlsson ÅsF 467
d: 1) tarja kuuri esF 497
d50: 1) päivi mariani-Cerati esF 498   
d18: 1) therese Lindgren rs 501 sFsm rek
a20: 1) tobias Lindgren rs 494
a18: 1) Björn Friman esF 449 sFsm rek
klen- oCH SportpiStol 30 + 30 Sk
a: 1) Jan nyberg rs 567, 2) arto Jussila vs-va 555, 3) 
mikael Friman esF 551, 4) thomas Ågren vs-va 537, 5) 
kasper Förström rs 526, 6) Johan Fagerström rs 507, 
Lag: 1) vs-va 1647, 2) esF 1646 3) rs 1600
d: 1) päivi mariani–Cerati esF 545
a50: 1) raimo Laine rs 557, 2) Berndt Björkqvist vs-va 
554, 3) kenneth mariani-Cerati rs 544
Lag: 1) rs i 1658, 2) rsii 1573
a60: 1) vidar Fagerström rs 560, 2) Lawrence mariani-
Cerati rs 557, 3) Bengt kamis vs-va 538
a70: 1) Ulf Fagerström rs 538, 2) rune karlsson ÅssF 507
d18: 1) therese Lindgren rs 541 sFsm rek

a20: 1) tobias Lindgren rs 516 
a16: 1) Björn Friman esF 293 sFsm rek    
s14: 1) Björn Friman esF 262 sFsm rek
s12: 1) Christian Friman esF 197 sFsm rek 
grovpiStol
a: 1) Jan nyberg rs 553, 2) arto Jussila vs-va 534. 3) 
Johan Fagerström rs 496, 4) kasper Förström rs 440, 
5) thomas Ågren vs-va 434
Lag: 1) vs-va 1596, 2) rs 1484
a50: 1) raimo Laine rs 564, 2) kenneth mariani-Cerati 
rs 538 3) Berndt Björkqvist 515 
Lag: 1) rs 1643
a60: 1) Bengt kamis vs-va 547 2) vidar Fagerström rs 
541, 3 ) henrik Juslin esF 528
a70: 1) Ulf Fagerström rs 529, 2) rune karlsson 446
olympiSk duell
a: 1) Jan nyberg rs 530, 2) anders Boström rs 500, 3) 
Johan Fagerström rs 464, 4) kasper Förström rs 415
Lag: 1) rs 1494
a50: 1) raimo Laine rs 525, 2) kenneth mariani-Cerati 
rs 485     Lag: 1) rs 1537
a60: 1) henrik Juslin esF 458, 2) kristian norrdahl 
ÅssF 401, 3) runar Lindholm rs 366
a70: 1. Ulf Fagerström rs 527, 2) rune karlsson ÅssF 367
Frigevär 300m 30/60 Sk. ligg
a: 1) ralf Westerlund rs 574, 2) Göran eklund skB 570, 
3) daniel nygård ksF 553, 4) tom eklund rs 547
a50: 1) tom eklund rs 273, 2) mikael Liljeberg ksF 271
a60: 1) Göran eklund skB 286, 2) ralf Westerlund rs 283
a70: 1) kauko kaartinen rs 291 sFsm rek, 2). Leif 
Barck rs 274
300 m Standardgevär 30 ligg
a: 1) ralf Westerlund rs 295, 2) kauko kaartinen rs 
289, 3) Bo Liljeberg ksF 288, 4) tom eklund rs 284, 5) 
daniel nygård ksF 274, 6) ari dufvelin ksF 273
a20: 1) alexandra dufvelin ksF 272, 2) petra Liljeberg 

ksF 270, 3) Jan Liljeberg ksF 242
a50: 1) tom eklund rs 284
a60: 1) ralf Westerlund rs 295 sFsm rek, 2) Göran 
eklund skB 280
a70: 1) kauko kaartinen rs 289 sFsm rek, 2) Leif Barck 
rs 274   Lag, a: 1) rs 868, 2) ksF 835
a20: 1) ksF 784      a50: 1) rs 868 sFsm rek
300 m Standardgevär 3x10 / 3x20
a: 1) Bo Liljeberg ksF 545, 2) ralf Westerlund rs 540, 
3) kauko kaartinen rs 520, 4) tom eklund rs 488
a20: 1) petra Liljeberg ksF 541, 2) Jan Liljeberg ksF 474
a50: 1) tom eklund rs 232
a60: 1) ralf Westerlund rs 273       a70: 1) kauko 
kaartinen rs 258 sFsm rek, 2) Leif Barck rs 222
Lag, a: 1) ksF 1560 2) rs 1548       a50: 1) rs 763  
miniatyrgevär 50 m 40 / 60 ligg
a: 1) Joni stenström rs 587, 2) anton aprelev rs 584, 
3) stefan räfså rs 568, 4) magnus ekholm rs 556, 5) 
ari dufvelin ksF 553
a24: 1) Bo Liljeberg ksF 563 sFsm rek
a20: 1) anton aprelev rs 586
a18: 1) Joni stenström rs 576, 2) mathias nordberg ÅssF 
544 3) max Westerlund rs 535, 4) Jan Liljeberg ksF 532
a16: 1) Christian Friman esF 390 sFsm rek, 2) Jesse 
peurasaari esF 386, 3) Björn Friman esF 365, 4) 
markus tötterman ksF 313
d: 1) katarina Långström ksF 592 sFsm rek, 2) erika 
dufvelin ksF 578, 3) petra Liljeberg ksF 577, 4) 
alexandra dufvelin ksF 568
d20: 1) petra Liljeberg ksF 575 sFsm rek, 2) erika 
dufvelin ksF 568, 3) alexandra dufvelin ksF 554
d18: 1) katarina Långström ksF 587 sFsm rek, 2) elin 
Liewendahl ÅssF 561
s14: 1) Björn Friman esF 285, 2) markus tötterman ksF 274
s12: 1) Christian Friman esF 196 sFsm rek 2) robert 
aspelin ksF 187, 3) rasmus Lagerström rs 183, 4) 
viktor nyberg rs 178 
a50: 1) tom eklund rs 557, 2) peter hellsten ÅssF 556, 
3) Lennart Långström ksF 547 
a60: 1) ralf Westerlund rs 580 
a70: 1) kauko kaartinen rs 584 sFsm rek, 2) Leif Barck 
rs 560     Lag,  a: 1) rs 1739, 2) ksF 1648
d: 1) ksF 1738 sFsm rek    d20: 1) ksF 1697 sFsm rek 
a 16 1) esF 1141 sFsm rek    a50: 1) ksF 1630  
miniatyrgevär 3 x 20, 
a: 1). anton aprelev rs 571, 2) Joni stenström rs 568, 
3) stefan räfså rs 545, 4) ari dufvelin ksF 508, 5) 
magnus ekholm rs 422
a24: 1) Bo Liljeberg ksF 551 sFsm rek
a 20: 1) anton aprelev rs 563
a18: 1) Joni stenström rs 568 sFsm rek, 2) mathias 
nordberg ÅssF 525, 3) max Westerlund rs 494, 4) Jan 
Liljeberg ksF 472
d: 1) katarina Långström ksF 564, 2) erika dufvelin ksF 559, 
3) alexandra dufvelin ksF 559, 4) petra Liljeberg ksF 552
d 20: 1) erika dufvelin ksF 557 sFsm rek, 2) petra 
Liljeberg ksF 553, 3) alexandra dufvelin ksF 546
d18: 1. katarina Långström ksF 570 sFsm rek, 2) elin 
Liewendahl ÅssF 532
a50: 1) peter hellsten ÅssF 520, 2) tom eklund rs 502 
a60: 1) ralf Westerlund rs 540
a70: 1) kauko kaartinen rs 539 sFsm rek 
Lag: a: 1) rs 1684     a24: 1) ksF 1593 sFsm rek
d: 1) ksF 1675           d20: 1) 1656 sFsm rek

Katarina Långström (i mitten) vann Dkl 3x20, Erika Dufvelin 
(t.v.) tog silver och som trea kom Alexandra Dufvelin. 

h Jan Nyberg som vann samtliga A klassens grenar, 
fungerar här (iklädd solhatt) som skrivare åt Armas 
Andersson som tolkar tavlorna.

raSeBorgS Skyttar arrangerade åretS SFS
FÖrBundSmäSterSkap på gevär oCH piStol

300 m och 25 m grenarna sköts i Baggby i Ekenäs och miniatyrgevär och fripistol 
avgjordes på Ingåbanan. Sammanlagt förbättrades över 20 SFSM rekord

Anton Aprelev (i mitten) vann Akl i 3x20 min.gev. Joni 
Stenström (t.v.) tog silver och Stefan Räfså brons

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



Olemme kehittäneet kolme metsästyskivääriä, jotka par-
haiten soveltuvat suurriistan jahtiin peitteisessä maastos-
sa ja vaativissa sääoloissa. Nämä  ovat saaneet mallini-
met karhujen mukaan. Yhteistä kaikille ovat kunnolliset 
avotähtäimet. Piippujen pituus  on hivenen tavanomaista 
lyhyempi, mutta tasapainon vuoksi läpimitta vastaa-
vasti paksumpi. Etuhihnalenkin hela on piipun ympäri 
pujotetulla teräshelalla  ja kestää kovaakin käsittelyä.

Karhusarja

Sako 85 Black Bear yhdistää mattamustan synteettisen soft touch -tukin tyylikkääseen 
mattamustaan metalliin. Tämä monipuolinen kivääri on suunniteltu helposti mukana 
kulkevaksi joka sään kivääriksi.

Sako 85 Brown Bear malli on suunniteltu suurriistan metsästäjän tarpeita huomioi-
den. Kiväärin suora ruskea laminaattitukki yhdistettynä mattamustiin metalliosiin 
luo säänkestävän ja tyylikkään kokonaisuuden.

Tämä ase on tehty metsästäjälle, joka haluaa jykevän suurriistaluodikon vaativaan 
metsästykseen. Piippu on normaalimalleja hiukan lyhyempi ja paksumpi. Koska ase 
on tarkoitettu vaarallisenkin suurriistan pyyntiin, kaliipereja on vain kaksi, mo-
lemmat erinomaisia tähän tarkoitukseen: .338Win.Mag. tai .375H&H Magnum.   
Tämä ase pitää ottaa käteen ja sillä on ammuttava, vasta silloin voi ymmärtää, miksi 
se on rakennettu.

Black Bear

Brown Bear

Kodiak

SAKO OY, PL 149, 11101 RiihimäKi

SAKO FiRST CLASS 

KAuPPiAAT LöYdäT 

OSOiTTeeSTA 

www.SAKOSuOmi.Fi


