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Kaksi suomalaista osallistuu syksyn aikana järjestettäviin 
Kansainvälisen ampumaurheilun (ISSF) maailmancupien 
finaaleihin. He ovat pistooliampuja Kai Jahnsson ja trap-
ampuja Satu Mäkelä-nummela.

Haulikkolajien finaalit ovat Slovenian Mariborissa 
20.-26. syyskuuta. naisten trap kilpaillaan lauantaina 
22. päivänä. 

Kivääri- ja pistoolilajien finaalit järjestetään Thaimaan 
Bangkokissa 22.-28. lokakuuta. Miesten ilmapistooli on 
vuorossa lauantaina 27. päivänä.

– Sinne lähdetään. Kilpailu on samana päivänä kuin 
Ampumaurheiluliiton kauden päätösjuhla Grande Finale, 
Jahnsson muistutti.

– Uusia kisoja kohti, viittasi cupin finaaliin 
puolestaan Mäkelä-nummela palattuaan kotimaahan 
Lontoon olympialaisista.

Jahnsson sijoittui maailmancupeissa parhaimmillaan 
neljänneksi (Lontoo) ja oli olympialaisten ilmapistoolissa 
kahdeksas. Mäkelä-nummelan paras maailmancup-
sijoitus tuli Italian Lonatossa, kun hän sijoittui 
kolmanneksi. olympialaisissa hän oli seitsemäs.

Pistooliampuja Mira Suhonen oli viime vuonna ainoa 
suomalainen maailmancupien finaaleissa. Hän sijoittui 
Puolan Wroclawissa käydyssä kilpailussa yhdeksänneksi.

Teksti: Lassi Palo

nuorten tukiammunta esillä Grande Finalessa Vierumäellä
SAL:n nuorisovaliokunta kutsuu 
nuorisoampumaurheilusta kiinnostuneet Grande 
Finaleen 27.-28. lokakuuta keskustelemaan 
tukiammunnan nykytilasta ja tulevaisuudesta.

nyt on aika keskustella tukiammunnan 
kilpailujärjestelmästä, säännöistä ja mahdollisista 
muutoksista. Yhtenä teemana on myös tukiammunta 
osana ampujan urheilijanpolkua.

Tukiammuntaterveisin,

Timo Rautio
nuoriso- ja koulutuspäällikkö

Joni Okkola Kankaanpään Ampujista keskittyy 
Kultahippufinaali Joensuu 2010

Kaksi suomalaista maailmancupien finaaleihin
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 YHTEISTYÖSSÄ

Kiitos, Lontoo!
Mikä Lontoon olympialaisissa oli parasta, kysyttiin. Yhden yksittäisen 
asian sijaan mieleen nousi heti kaikki se, mitä kolmentoista kisapäivän 
aikana näki, koki ja aisti: ystävällisyyden, hymyt, kansainvälisyyden, hui-
keat urheilusuoritukset. Iloisen reippaan otteen, turvallisen olon, hienot 
suorituspaikat, kaikkien kannustamisen.

Ampumaurheilun suorituspaikat sijaitsivat noin puolen tunnin ajomat-
kan päässä Lontoon keskustasta Woolwichin alueella. Ne olivat väliaikai-
set mutta toimivat. Ampumaurheilun pääsyliput myytiin loppuun jo mel-
kein vuosi sitten, ja katsojat olivat innostuneita ja kannustivat urheilijoita. 

Eräskin lontoolaispariskunta odotti pääsyä finaalihalliin. He eivät olleet 
ampumaihmisiä, mutta halusivat osallistua ja olla yksi osa tätä suurtapah-
tumaa, ja koska he eivät olleet koskaan ampumakisoissa käyneet, he päät-
tivät tulla katsomaan jotain uutta. Ja toisekseen liputkin olivat edulliset.

Ampujat tekivät tai sivusivat ennätyksiä, ja vapaaehtoiset ja palkatut 
työntekijät olivat avuliaita ja jaksoivat vitsailla ja hymyillä, vaikka joillakin 
oli takana jo runsaat kaksi kuukautta kestänyt tauoton työrupeama. Apua 
sai aina, kun sitä rohkeni pyytää. Kisaisäntien ystävällisyydestä todettiin 
osuvasti, ettei se ollut yliampuvaa eikä ”päälle liimattua”.

Kolmella sanalla sanoen: kisafiilis oli upea! 
Ennen olympialaisten alkua pohditaan aina, miten isäntäkaupunki sel-

viää valtavasta urakastaan. Lontoo sai hiottua olympiakoneistonsa erin-
omaiseen kuntoon seitsemän vuoden aikana. Alusta alkaen kaikki sujui 
hyvin, eikä massiivisen pariviikkoisen aikana huonoja fiiliksiä kantautunut 
kenenkään korviin. 

Kriittisiä näkemyksiä sen sijaan riittää vielä varmasti pitkään olympia-
laisten taloudesta ja talousvaikutuksista. Kriittisiä näkemyksiä esitettiin 
kisojen aikana myös siitä, onko tarpeellista nostaa niin näyttävästi ”fra-
mille” kymmeniä olympiamitaleja voittaneita urheilijoita kuin Lontoonkin 
aikana tehtiin. Eräs brittiläinen huippu-urheilija perusteli näkemystään 
sillä, ettei läheskään kaikissa lajeissa voi urakoida samalla tavalla kuin 
esimerkiksi uinnissa.

Neljän suomalaisen ampumaurheilijan menestys oli hyvä huolimatta 
siitä, että mitali jäi tulematta: yksi finaalipaikka ja kaksi pistesijaa sekä 
varmasti historiaan jäävä tiukka shoot off. Hyvästä loppusaldosta huo-
limatta nyt on pohdittava tarkasti sitä, miten asioita voisi tehdä vielä 
paremmin ja mitä tämä tarkoittaa käytännön toimissa. Lontoon kilpailut 
olivat todella kovatasoiset, mistä kertovat 29 tehtyä tai sivuttua maail-
man- ja olympiaennätystä. 

Seuraavalla kisaisännällä on enää vajaat neljä vuotta aikaa omille jär-
jestelyilleen. Aika näyttää, millaiset kisat Rio de Janeiro sitten järjestää. 
Vertailuilta ei koskaan voi välttyä, ja Lontoo asetti riman erittäin korkealle. 

Lontoolla on vielä yksi urakka edessään. Peukut pystyyn paralym-
pialaisiin!

Tack, London
Vad var det bästa i OS i London, frågades det. I stället för en enskild sak 
kom jag genast att tänka på allt som man hann se, erfara och känna un-
der tretton tävlingsdagar: vänligheten, leendena, internationaliteten, de 
otroligt fina idrottsprestationerna. Den glada och hurtiga tågan, känslan 
av trygghet, de fina prestationsplatserna, det allmänna stödet.

Tävlingsplatserna för sportskytte låg i Woolwich, ungefär en halv 
timmes biltur från Londons centrum. De var tillfälliga, men fungerade. 
Biljetterna till skyttetävlingarna hade sålts slut nästan ett år tidigare, 
och publiken var entusiastisk och hejade på idrottarna.

Ett par från London väntade på att få gå in i finalhallen. De var inte 
direkt sportskyttemänniskor, utan ville bara ta del i detta stora evene-
mang, och eftersom de aldrig förr hade närvarat vid skyttetävlingar 
beslöt de sig för att komma och titta på något nytt. Dessutom var bil-
jetterna förmånliga.

Skyttarna satte nya eller tangerade rekord, och både de frivilliga 
och de anställda arbetarna var hjälpsamma och orkade skämta och le 
trots att en del av dem redan hade arbetat dryga två månader i sträck. 
Man fick alltid hjälp när man behövde. Om tävlingsvärdarnas vänlig-
het sades träffande nog att den inte var överdriven eller ”påklistrad”.

Med fyra ord: tävlingsstämningen var i topp!
Innan OS börjar undrar man alltid hur värdstaden kommer att klara 

av den enorma mängden arbete. London hann få allt i toppskick på 
sju år. Allt gick bra redan från början, och ingen hörde under de två 
programfyllda veckorna att någon inte skulle ha trivts.

Kritiska synpunkter hör vi nog säkert länge än gällande tävlingar-
nas ekonomi och de ekonomiska effekterna. Under tävlingarna fram-
fördes även kritiska synpunkter på huruvida det är nödvändigt att lyfta 
fram idrottare som vunnit tiotals OS-medaljer i den grad som man 
även gjorde i London. En brittisk elitidrottare motiverade sin synpunkt 
med att det inte är många idrottsgrenar där man kan göra så mycket 
som till exempel i simningen.

Våra fyra finska sportskyttar lyckades bra trots att medaljerna uteblev: 
en finalplats och två poängplatser samt en spännande shoot-off som sä-
kert kommer att få sin plats i historien. Trots det fina slutsaldot bör man nu 
noga fundera över hur man skulle kunna göra saker ännu bättre och vad 
detta skulle innebära i praktiken. På OS i London var nivån hög, vilket 
bevisas av 29 nysatta eller tangerade världs- och OS-rekord.

Följande OS-värd har knappa fyra år på sig att genomföra sina 
arrangemang. Tiden får utvisa hurdana tävlingar Rio de Janeiro kom-
mer att arrangera. Jämförelser kommer man aldrig undan, och Lon-
don satte ribban ytterst högt.

London har ännu ett storjobb framför sig. Vi håller tummarna för 
paralympiska spelen!

Pääkirjoitus / 
Lassi Palo
viestintäpäällikkö / kommunikationschef 
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Teksti ja kuvat: Lassi Palo

olympialaisten ampumaurheilu

Lontoon olympialaisten ampumaurheilu onnistui 
erinomaisesti paitsi järjestelyiltään myös 
urheilullisesti. Radat olivat hienot, katsomot olivat 
täynnä yleisöä ja urheilijat tekivät tai sivusivat 
yhteensä 29:ta maailman- tai olympiaennätystä.

Kansainvälisen ampumaurheiluliiton (ISSF) pääsihteeri Franz Schreiber 
myhäili tyytyväisenä työhuoneessaan Lontoon ampumaradalla olym-
pialaisten viimeisenä kilpailupäivänä. Hänen mukaansa yksi sana riitti 

kertomaan kaiken olympialaisten ammunnasta. Erinomainen, hän sanoi het-
ki ennen kisojen päättymistä.

Schreiber kehui Kuninkaallisen tykistön kasarmeille rakennettuja väliai-
kaisia ratoja hienoiksi ja oli niihin ”erittäin tyytyväinen”. Kehuja saivat myös 
lukuisat vapaaehtoiset työntekijät, jotka olivat – muidenkin kuin Schreiberin 
mielestä – ystävällisiä ja innostuneita sekä tekivät ahkerasti töitä. Katsomot 
olivat runsaan viikon ajan kestäneen tapahtuman ajan täynnä, ja katsojat 
kannustivat välillä äänekkäästikin urheilijoita.

– Kaiken kaikkiaan tapahtuma oli upea ja hyvin organisoitu.
Pääsihteeri oli tyytyväinen paitsi osallistuneiden maiden ennätykselliseen 

lukumäärään (108) myös mitaleja voittaneiden maiden lukumäärään, joka oli 
23. Hän toivoikin lajin kansainvälistymisen jatkuvan.

– Toivottavasti saamme lisää mitalimaita, hän viittasi vuonna 2016 
Rio de Janeirossa järjestettäviin seuraaviin kisoihin. 

Ampumaurheilun mitalitaulukon ykkönen oli Etelä-Korea, joka voitti 

kolme kultaa ja kaksi hopeaa. 
Neljä vuotta sitten Pekingissä 
korealaiset voittivat yhden kulta- ja yhden hopeamitalin sijoittuen mitalitau-
lukossa kuudenneksi. Italia nousi Pekingin viidenneltä sijalta kolmanneksi 
voitettuaan kaksi kultaa ja kolme pronssia.

Schreiber ei keksinyt mitään, mikä olisi voinut mennä Lontoossa paremmin.
– Juuri nyt en, Schreiber sanoi ja perusteli näkemystään sillä, että hän ei ole 

kuullut yhtään valitusta esimerkiksi kuljetuksista.
ISSF:ssä oltiin tyytyväisiä myös tiedotusvälineiden edustajien määrään. Leh-

distökeskuksessa oli keskimäärin noin 200 tiedotusvälineiden edustajaa päivässä.
Tapahtuma oli erittäin onnistunut myös urheilullisesti, sillä ampujat teki-

vät tai sivusivat yhteensä 29:ta maailman- tai olympiaennätystä. 
ISSF:n puheenjohtaja Olegario Vazquez Rana kutsui Lontoota ampumaur-

heilun ”highlightiksi” eli huippuhetkeksi. 
– Parhaat kisat kautta aikojen – hienot suorituspaikat, hyvät tulokset ja 

poikkeuksellisen hyvää palautetta myös yleisöltä. Olen saanut positiivista pa-
lautetta myös urheilijoilta, valmentajilta ja Kansainvälisen olympiakomitean 
(KOK) edustajilta, puheenjohtaja sanoi ISSF:n nettisivuilla.

Lontoon olympialaisten ampumaurheilijoiden joukkueenjohtaja Jari Karinkanta 
pitää suomalaisten onnistumisprosenttia kisoissa hyvänä. neljä urheilijaa ja kaksi 
pistesijaa, hän tiivisti.

Ampumaurheilu oli ennen Lontoota ainoa suomalainen kesäolympialaji, 
joka oli voittanut mitalin kaikissa 2000-luvulla järjestetyissä olympiakisoissa: 
Sydneyssä 2000, Ateenassa 2004 ja Pekingissä 2008. 

Upea mitaliputki kuitenkin katkesi Lontoossa, kun parhaaksi suomalaissijoi-
tukseksi jäi Satu Mäkelä-nummelan seitsemäs sija naisten trapissa. Hän putosi 
pitkään jatkuneessa kolmen ampujan shoot offissa lopulta finaalista.

Kai Jahnsson oli miesten ilmapistoolin finaalissa sijoittuen kahdeksanneksi. 
Hän oli 50m pistoolissa 26:s ampuen tuloksen 552, joka oli kymmenen pistettä 
parempi kuin hänen parhaat tuloksensa tämän kauden maailmancupeissa. 

Marjo Yli-Kiikalle tuli ilmakiväärissä 16. sija, ja pienoiskiväärissä hän sijoittui 
23:nneksi. Mira Suhonen sijoittui ilmapistoolissa 32:nneksi.

Suomella oli Lontoossa siis neljä ampumaurheilijaa. Sydneyssä heitä oli 
seitsemän, Ateenassa kuusi ja Pekingissä kahdeksan. Karinkanta sanoi ennen kisojen 

alkua, ettei Lontooseen ollut asetettu selkeää mitalitavoitetta. Kisoihin lähdettiin hake-
maan kauden parhaan tuloksen myötä ensin finaalipaikkaa ja ”sitten on kaikki auki”.

Miten tätä taustaa vasten Lontoossa onnistuttiin?
– neljä urheilijaamme saavutti kaksi pistesijaa eli onnistumisprosentti 50 on 

erinomainen. Heillä oli yhteensä kuusi starttia, joista kaksi oli loistavia, kaksi 
kohtalaista ja kaksi heikohkoa, Karinkanta summasi.

– Kokonaisuuteen voi siis olla tyytyväinen. Satu ja ”Kaitsu” ampuivat hyvin ja 
ansaitsevat ilman muuta sijoituksillaan kiitettävän arvosanan. He ovat maailman 
kärkitaistoissa hyvin mukana. Totta kai Sadun finaalipaikkaa olisi kaivattu.

– Marjon ilmakiväärin sijoitus on kohtuuhyvä, mutta ”piekkarin” sijoitus oli 
pieni pettymys. Miralla olisi ollut ominaisuudet ampua vaikka mitä, mutta nyt hän 
ei saanut itsestään kaikkea irti. ”Kaitsun” vapaapistoolin tulos on myös hyvä, sillä 
olihan se hänen kauden parhaansa.

– näillä mennään nyt, ja uudet tähtäimet on asetettava neljän vuoden päähän 
(Rio de Janeiro 2016). Menestys ei tule helposti, ja työtä onkin tehtävä koko ajan 
määrätietoisesti, Ampumahiihtoliiton palvelukseen myöhemmin syksyllä siirtyvä 
Karinkanta painotti.

 Lisää Lontoon olympialaisista sivuilla 6-15. 

Vapaaehtoiset loivat Lontooseen  
iloisen kisailmeen.

Lontoon ampumaurheilun 
pääsyliput myytiin 
loppuun, ja yleisö jonotti 
sisäänpääsyä finaalihalliin.

Karinkanta: ”Kokonaisuuteen voi olla tyytyväinen”

keräSi kiitokSia



URHEILUAMPUJA 4/20126

2012

trapin olympiavoittoa Lontoossa puolusta-
neen Satu Mäkelä-Nummelan sitkeä yritys 
ei tuottanut kaivattua lopputulosta, vaan hän 

putosi kovan taistelun jälkeen finaalista. Hän oli 
kolmen ampujan uusinnassa, jossa Espanjan Fati-
ma Galvez ampui kaksitoista osumaa ja Mäkelä-
Nummela yksitoista. Näin suomalainen sijoittui 
kilpailussa seitsemänneksi.

– Olen pikkuhiljaa toipunut seitsemännestä sijas-
ta, joka on harmillinen sijaluku. Kilpailu oli muuten 
hyvä, mutta koska vain kuusi menee finaaliin ja olin 
ensimmäisenä out, harmittaa. Minun olisi pitänyt 
ampua yksi lisää, mutta turha sitä on jossitella, Mäke-
lä-Nummela sanoi pari viikkoa kilpailunsa jälkeen.

Mäkelä-Nummela ampui peruskilpailussa tulok-
sen 70. Hänen sarjansa olivat 22+24+24. Ensimmäi-
sen sarjan aikana alkoi sataa kaatamalla. Kilpailu 
saatiin lopulta vietyä päätökseen hyvässä säässä.

– Ei sade minuun vaikuttanut. Se harmittaa, että 
reissun heikoin sarja tuli kilpailussa. En pystynyt 
kolmeen hyvään sarjaan, vaan yksi petti.

Suomalaisen kanssa saman tuloksen ampuivat 
Espanjan Fatima Galvez ja Venäjän Elena Tkatsh. 
Kolmikko kävi tiukan kamppailun siitä, kuka heis-
tä pääsee kuuden parhaan finaaliin. Parikymmentä 
minuuttia kestäneessä finaaliuusinnassa eli shoot 
offissa vasta kolmastoista laukaus tuotti tuloksen: 
Galvez meni finaaliin, ja Mäkelä-Nummela sijoittui 
täpärästi seitsemänneksi. Tkatsh putosi kahdeksan-
nen laukauksen jälkeen, kun hän rikkoi shoot offissa 
kuusi kiekkoa.

– Sitkeä oli yritys, mutta se ei nyt riittänyt. Totta 

kai minua harmittaa, 
mutta kyvyt eivät riit-
täneet pidemmälle. 

Ovi vedettiin kiinni nenän edestä, uransa pisim-
män shoot offin ampunut Mäkelä-Nummela ku-
vaili tuntojaan heti kisan päätyttyä.

Hän olisi voinut ratkaista pelin hyväkseen jo 
toisella laukauksella, kun sekä Galvez että Tkatsh 
ampuivat ohi. Mäkelä-Nummela ei kolmantena 
ampujana kuitenkaan tiennyt tilannetta tarkasti. 
Hän oli kuullut Tkatshin ohilaukauksen, mutta 
Galvezin tilanteesta hän ei tiennyt. Lopulta myös 
suomalainen ampui harmittavasti pummin.

– Olisiko siitä tullut lisää tsemppiä, jos olisin 
tiennyt tilanteen, vai lisää paineita? Se on nyt ollut-
ta ja mennyttä, ja jossittelemalla tehdään hyviä tu-
loksia: ”Jos olisin ampunut ekaan sarjaan 23 tai 25, 
olisin ollut suoraan finaalissa.” En ryhdy tällaiseen.

Italialainen Jessica Rossi, 20, osallistui ensim-
mäisen kerran olympialaisiin ja paukautti perus-
kilpailussa virheettömän suorituksen ampuen 
siten uuden maailmanennätyksen 75. Finaalissa 
sama tahti jatkui, sillä hän rikkoi 24 kiekkoa ja 
voitti kilpailun peräti kuuden kiekon erolla toi-
seksi tulleeseen Slovakian Zuzana Stefecekovaan. 
Rossin lopputulos 99 on myös uusi ME.

Mäkelä-Nummela, 41, on suunnannut katseensa 
jo tuleviin kilpailuihin. Syksyn ohjelmaan kuuluu 
muun muassa Slovenian Mariborissa ammuttava 
maailmancupin finaali. Naisten trap kilpaillaan 
lauantaina 22. syyskuuta.  

– Huomaa, että kausi alkaa olla lopuillaan. Kun 
menin muutama päivä sitten radalle, huomasin 
vasta siellä, ettei minulla ollut panoksia mukana, 
Mäkelä-Nummela naureskeli.

Satu Mäkelä-Nummela ampui 
Lontoossa uransa pisimmän shoot 
offin. Kova taistelu ei kuitenkaan 
tuottanut tulosta, vaan hän putosi 
finaalista sijoittuen seitsemänneksi.

olympialaisten paras juttu?
Voi hyvänen aika! (naurua.) 
Paras juttu… Mieleeni ei 
tule mitään erikoista eikä 
mitään sellaista, mikä nousisi 
erityisesti jalustalle. Homma 
toimi hyvin! 

terveisesi huippu-urheilun 
muutosryhmälle?
en tiedä mitä se on tehnyt. 
Syysterveiset!

Rio de Janeiro 2016?
olen alkanut jo opetella  
samban alkeita. Vatsalihaksia 
täytyy vain alkaa pienentää!

Satu Mäkelä-NuMMela:
”olen pikkuhiljaa toipunut seitsemännestä sijasta”
”SeITSeMäS SIJA on HARMILLInen, KoSKA SIInä on 
enSIMMäISenä oUT. SIInä MIeLeSSä KYLLä HARMITTAA.”
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poliisien Ampumaseuraa edustava Kai Jahns-
son lähti ilmapistoolin olympiafinaaliin 
seitsemänneltä sijalta ammuttuaan perus-

kilpailussa tuloksen 583, joka oli myös finaaliraja. 
Hänen sarjansa olivat 97+99+97+95+96+99.

– Finaalissa alussa ajatus ei jostain syystä ollut 
ihan siellä missä sen olisi pitänyt olla. Alun rä-
pellyksen jälkeen rauhoituin. Muuten finaali oli 
todella mukava. Yleisön kannustus oli myös hie-
noa. Finaaliradan katossa oli kirkkaat valot, mutta 
onneksi tiesimme sen. Lippaa oli vain vedettävä 
entistä syvemmälle päähän, hän kertoi heti kilpai-
lun päätyttyä.

Finaalissa Jahnsson tähtäsi 8,7+9,3+8,8+9,1
+10,2+10,3+10,4+9,7+9,7+9,9 eli 96,1 pistettä. 
Hänen tuloksensa oli 679,1, jolla hän sijoittui 
kahdeksanneksi.

– Kaikki ne asiat, joita ajateltiin ja suunniteltiin 
ja joista haaveiltiin, täyttyivät. Se oli itselle kova 
juttu. Saavutin finaalipaikan ja hyvän tuloksen. 
Olen erittäin tyytyväinen, hän sanoi viikko kotiin-
paluunsa jälkeen.

Jahnsson oli nyt toista kertaa olympialaisis-
sa. Neljä vuotta sitten Pekingissä hän sijoittui 
ilmapistoolissa 29:nneksi. Jahnsson ampui huhti-
kuussa Lontoon maailmancupissa tuloksen 687,9 
(588+99,9), joka on uusi finaalin jälkeinen Suomen 
ennätys. Peruskilpailun tulos oli myös uusi SE.

Pekingin jälkeen Jahnsson asetti itselleen tavoit-
teen: ampua olympialaisten finaalissa eli kahdek-
san parhaan joukossa.

– Lontoosta on pelkkiä positiivisia muistoja. 
Se oli hyvä reissu. Sen laajemmin en ole kokonai-
suutta vielä hahmottanut, mutta voin sanoa, että 
ne muutokset ja opit, jotka Pekingin kisoista nel-
jä vuotta sitten sain, jalkautettiin viime ja tämän 
vuoden aikana. Ne olivat oikeita ratkaisuja ja toivat 
tulosta. Eli ihan oikea ratkaisu ja oikea työ.

Jahnsson kilpaili Lontoossa myös vapaapistoo-
lissa, jossa hän sijoittui 26:nneksi tuloksellaan 552. 
Se oli kymmenen pistettä tämän kauden maail-
mancupien parhaita tuloksia parempi, mikä antoi 
myös syytä tyytyväisyyteen. Hänen sarjansa olivat 
91+91+93+90+92+95.

Jahnssonin kausi jatkuu lyhyen vapaan jälkeen 
kiireisissä merkeissä. Elokuussa ovat sotilaiden 
PM-kilpailut ja joulukuussa MM-kilpailut Kiinas-
sa. Ilmapistoolin maailmancupin finaali on loka-
kuussa Bangkokissa.

– Olen ollut lomalla nyt muutaman päivän ajan 
ja yrittänyt toipua olympiakisojen aiheuttamasta 
”jetlagista”. Olen antanut ampumisen olla nyt taka-
alalla, mutta ensi viikolla alkaa taas tiukka valmis-
tautuminen tulevia koitoksia varten. Alan treenata 
muita lajeja eli isopistoolia ja pika-ammuntaa.

Miltä on nyt tuntunut hengähtää ja olla vapaalla?
– Aurinko paistaa juuri nyt. On tuntunut loista-

kai JahNSSoN:
”Lontoosta vain positiivisia muistoja!”

valta! Aamuisin ei ole tarvinnut miettiä herääkö 
kahdeksalta vai vartin yli kahdeksan lähteäkseen 
radalle. Voin nukkua vartin pidempään, mikä tun-
tuu ihan luksukselta, hän naurahti.

Jahnsson on osallistunut olympialaisiin nyt kak-
si kertaa. Hän sijoittui Pekingissä ilmapistoolissa 
29:nneksi ja vapaapistoolissa 21:nneksi. 47-vuotias 
ampumaurheilija miettii uransa jatkoa seuraaviin 
olympialaisiin eli Rio de Janeiroon 2016 asti. Lon-
toossa hän sanoi, ettei lopeta ampumaurheilua 
koskaan, mutta millä tasolla hän jatkaa uraansa, 
”sitä on nyt funtsittava”. Funtsiminen jatkuu aina-
kin oheisen Rio de Janeiroon liittyvän vastauksen 
perusteella.

Jahnsson kehui jo Lontoossa olosuhteita lois-
taviksi. Kaikki on ollut kerrassaan mahtavaa, hän 
kehui. Mieli ei ollut muuttunut miksikään kotiin-
paluun jälkeen.

– Olen erittäin tyytyväinen siihen, miten kisat 
oli järjestetty ja miten kokonaisuus toimi. Se oli 
todella hämmästyttävän hienoa.

Kai Jahnsson sijoittui ilmapistoolissa 
kahdeksanneksi ja vapaapistoolissa 26:nneksi.

”KAIKKI ne ASIAT, JoITA 
AJATeLTIIn JA SUUnnITeLTIIn JA 
JoISTA HAAVeILTIIn, TäYTTYIVäT. 
Se oLI ITSeLLe KoVA JUTTU. 
SAAVUTIn FInAALIPAIKAn 
JA HYVän TULoKSen. oLen 
eRITTäIn TYYTYVäInen.”

olympialaisten paras juttu?
oma tulos tietysti.

terveisesi huippu-urheilun 
muutosryhmälle?
ei muuta kuin voimia ja 
pohdintaa tulevaisuutta silmällä 
pitäen. Työ on iso ja vaikea. 
Toivottavasti pystyvät hyviin 
ratkaisuihin.

Rio de Janeiro 2016?
Kyllä sekin päivä sieltä tulee, 
kun muutama vuosi odotellaan.
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isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseuraa edus-
tava Marjo Yli-Kiikka osallistui olympialaisiin 
nyt kolmannen kerran. Ateenan, Pekingin ja 

nyt myös Lontoon kisakonkari ei kyllästy olym-
pialaisten tunnelmaan:

– Ihan huikea reissu! Muistelen olympialaisia 
aina erityisellä lämmöllä. Kisoista on haikea lähteä 
pois, mutta nyt sitä on taas sulahdettu arkeen, ja 
töitä on, Yli-Kiikka kertoi runsas viikko kotiinpa-
luunsa jälkeen. Takana oli jo melkein kokonainen 
työviikko. 

Yli-Kiikka kilpaili Lontoossa aiempien olym-
pialaisten tavoin kahdessa lajissa eli ilmakivääris-
sä ja pienoiskiväärissä. Ilmakiväärissä tuli 16. sija 
(395), ja pienoiskiväärissä hän sijoittui 23:nneksi 
(578). Makuulta hän ampui 197, pystystä 187 ja 
polvelta 194 pistettä. 

”Piekkarista” Yli-Kiikalle jäi tuoreeltaan ”ihan jees 
maku”. Hän piti suoritustaan hyvän tasapainoisena, 
ja erityisen tyytyväinen hän oli polviasentoonsa.

– Onneksi minulla oli aikaa panostaa siihen, 
koska ammuin makuun ja pystyn tunnissa. 
Pystyn toisen sarjan tulos (91) harmitti tietysti 

vietävästi, mutta ei auttanut 
muuta kuin jatkaa kilpailua. 
Sen olen oppinut, ettei mis-
sään vaiheessa saa luovuttaa, 

Yli-Kiikka sanoi heti kilpailun jälkeen.
Ilmakiväärissä hän tähtäsi tulokseensa sarjat 

97+99+100+99. Yli-Kiikka sanoi jännittäneensä 
kilpailua. Jännitys pukkasi pintaan eilisiltana, ja 
pahinta se oli juuri ennen kilpailun alkua.

– Mutta kun sain aseen kouraan, alkoi tuntua 
paremmalta. Ekassa sarjassa jännitin ehkä pik-
kaisen. Kun eka laukaus oli kymppi, olin vähän 
että oho. Toisen kympin jälkeen tulikin sitten 
kolme ysiä, ja minulle tuli sellaista ylianalysoin-
tia. Minun piti komentaa itseäni, että nyt loppuu 
turha miettiminen.

Yli-Kiikka piti tulostaan kohtuullisena, ja olihan 
se tietysti sitä, sillä se oli hänen paras tuloksensa 
olympialaisten ilmakiväärissä. Finaaliraja oli 397.

– Olen kohtuullisen tyytyväinen, Yli-Kiikka sa-
noi, kun olympialaisten päättäjäisistä oli kulunut 
vajaa viikko.

– Ilmakivääri sujui kaikesta jännityksestä huoli-
matta hyvin. Taso on korkea. On vain treenattava 
lisää, jotta saisi muutaman pisteen lisää. Sitten ti-
lanne näyttäisi ihan erilaiselta, hän mietti.

– Hyviä aineksia on. Ilmakivääritulokseni oli 

MarJo Yli-kiikka
uusin ajatuksin
uuteen olympiadiin

olympialaisten paras juttu?
Itse kilpailu, mutta myös 
kansainvälinen ilmapiiri.

terveisesi huippu-urheilun 
muutosryhmälle?
Toivottavasti ei pelkää tehdä 
isoja ratkaisuja ja muutoksia. 
nyt on niiden aika. 

Rio de Janeiro 2016?
Joo, kalenteriin laitetaan! 
Tsekkasin jo millaiset kelit 
siellä elokuussa on. Siellä 
sataa tuolloin vähiten, ja 
lämpötila on tilastojen mukaan 
miellyttävän lämmin.

Marjo Yli-Kiikka on kohtuullisen tyytyväinen 
suorituksiinsa Lontoon olympialaisissa. 
Kalenteriin on jo kirjattu Rio de Janeiron 
olympialaisten kisapäivät vuonna 2016.

”IHAn HUIKeA ReISSU! oLYMPIALAISIA  
MUISTeLee AInA eRITYISeLLä LäMMöLLä.”

paras tulokseni olympialaisissa, mutta täysin 
tyytyväinen en silti ole. ”Piekkarissa” yksi sarja 
pilasi, mutta tällainen tämä laji on: viisi kuudesta 
sarjasta oli hyviä.

Yli-Kiikan olympiaodotukset olivat korke-
alla, mutta kuten hän itsekin toteaa, niiden on 
pakko olla.

– Hyvä asia on se, ettei minkäänlaista romah-
dusta tapahtunut.

Yli-Kiikka sanoo ”miettivänsä nyt kovasti” mitä 
uutta hän voisi keksiä harjoitteluunsa. 

– Mietin, mitä uudet pointit harjoittelussani 
voisivat olla. Jotain uutta pitää keksiä ehkä fyysi-
selle puolelle, koska ammunta sujuu. Nyt pitäisi 
keksiä joitain juttuja, jotka toisivat lisäbuustia.

Mitään valmista Yli-Kiikalla ei vielä ole, sillä oli-
han haastattelua tehtäessä neljän vuoden huipen-
tumasta kulunut vasta hetki. 

– Mietin ja suunnittelen syksyllä rauhassa, ja 
syyskuun vain olen! Uutta kautta kohti kovasti 
tässä kuitenkin mennään, ja suunnittelutyötä 
teen mielelläni.

Huippu-urheilijan katse on – kuten pitääkin – 
jo ensi vuodessa. Aikataulutus on käynnissä.

– Olen jo merkinnyt kalenteriini kilpailuja ja 
katsonut mihin kaikkeen vapaapäiväni riittävät eli 
miltä ensi vuosi alkaa näyttää.

Tekstit: Lassi Palo   Kuvat: Lehtikuva, Lassi Palo
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Näin muisteli Lontoon olympialaisia Mira 
Suhonen runsaat kaksi viikkoa kilpailunsa 
jälkeen. Hän pettyi ilmapistoolikilpailuun-

sa. Suoraan sanottuna harmittaa todella paljon, 
hän sanoi tähdättyään tuloksen 377, joka oikeutti 
32. sijaan.

Kuortaneen Kuntoa edustava Mira Suhonen 
sijoittui neljä vuotta sitten järjestetyissä Pekingin 
olympialaisissa seitsemänneksi. Lontoossa saavu-
tettu tulos ei kokenutta, nyt toisen kerran olym-
pialaisissa mukana ollutta ampujaa miellyttänyt 
lainkaan. Oikeasti ”harmittaa todella paljon” on 
siistitty versio siitä mitä hän oikeasti sanoi. Roh-
keasti kerrottuna oikeampi versio kuuluu: ”V-tut-
taa suoraan sanottuna.” 

Suhosen sarjat olivat 95+99+94+89. Hän oli siis 
hyvin kilpailussa mukana ennen viimeistä sar-
jaansa, jossa hänelle tuli kiire. Hänen viimeisen 
sarjansa neljäs laukaus oli seiska. Viimeisiin lau-
kauksiinsa hän tähtäsi pisteet 10+8+9+8+9+9.

– Seiskaan se kaatui, sitten ei tullut enää mitään. 
Kun jotain haluaa todella saavuttaa, se tuo kisaan 
sykkeen. Itselleen sitä paineita tuo, kun tietää, että 
on porukkaa, joka odottaa jotain. Mutta totta kai 
itsekin odotin saavuttavani hyviä suorituksia, hän 
sanoi heti kilpailunsa päätyttyä.

Parin viikon kuluttua Suhonen oli hyvin ansai-
tulla lomalla ja ehtinyt sulatella kisaansa.

– Lontoo? Mikäs siinä, ihan hyvä reissu, jos ei 
kilpailua ajattele. Kisa on pyörinyt päässä, mutta 
kaiken sen tein, mikä siinä tilanteessa oli tehtä-

Mira SuhoNeN:
”Tein kaiken voitavan”

vissä, hän sanoi.
Suhonen oli kilpailussa kymmenen minuuttia 

normaalia aikatauluaan jäljessä. Koelaukaukset 
ja ensimmäinen sarja kestivät hänen mukaansa 
”tolkuttoman kauan”. Hyvänä päivänä ei tarvitse 
hirveästi nostella, mutta tällaisena päivänä piti 
nostella, hän harmitteli.

Suhoselta kysyttiin kisan jälkeen, oliko kilpai-
lussa tavallista enemmän jännitystä mukana.

– Kai se sitä sitten oli, hän vastasi.
– Toisessa sarjassa ammunta oli mukavaa ja 

helppoa, mutta sitten katsoin kelloa ja laitoin toi-
mintaan vauhtia. Paniikki iski, ja rento suoritus 
hävisi, hän kertasi kilpailuaan.

Suhonen ja Lontoossa mukana ollut valmen-
taja Matthias Hahn ovat tietysti kilpailusta jo 
keskustelleet.

– En osaa sanoa, mitä olisi voinut tehdä toisin, 
lomaltaan puhelimitse tavoitettu Suhonen totesi.

Kokeneen ampumaurheilijan olympiavuotta 
varjosti rannevamma, jonka hän sai Saksassa pi-
detyllä leirillä ennen helmikuussa Vierumäellä 
järjestettyjä ilma-aseiden EM-kilpailuja. Vamma 
harmitti Suhosta ja otti tietysti myös päähän, mut-
ta kipeän ranteen piikkiin ei itse kilpailussa voinut 
laittaa mitään.

– Ranne oli ihan hyvä, Suhonen sanoi.
Suhonen on heittänyt aseensa nurkkaan parin 

kuukauden ajaksi ja aloittanut peruskuntokauden. 
Ensi kauden suunnitelmistaan hän ei osaa sanoa 
tarkasti vielä mitään. 

Mira Suhoselle tuli kiire olympialaisten 
ilmapistoolikisassa. Tulos ja sijoitus 
eivät häntä tyydyttäneet lainkaan.

”LonToo? MIKäS SIInä, IHAn HYVä 
ReISSU, JoS eI KILPAILUA AJATTeLe.”
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Jaa-a… Varmaan avajaiset, kun 
niihin kerkesin. ehdimme seistä 
siellä kukkulalla viisi minuuttia 
ennen kuin piti lähteä jo pois.

terveisesi huippu-urheilun 
muutosryhmälle?
Totatota… Millaisia terveisiä 
lähettäisin? Tämä olikin tähän 
mennessä vaikein kysymys.  
en ole perehtynyt asiaan 
kovinkaan paljon.

Rio de Janeiro 2016?
Toivottavasti siellä on hyvät kelit, 
jotta tarkenee ampua! enköhän 
minä ole sinne lähdössä. 
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etelä-Korea on Lontoon olympialaisten 
ampumaurheilun mitalitaulukon 
ykkönen. Se saavutti kolme kultaa 
ja kaksi hopeaa. Yhdysvallat on 
toinen kolmella kultamitalillaan ja 
yhdellä pronssillaan. Italia sijoittui 
kolmanneksi (2-3-0) ja Kiina 
neljänneksi (2-2-3).

Mitaleille ylsi yhteensä 23 maata.
Lontoon ampumaurheiluun osallistui
ennätykselliset 108 maata.

Kahden olympiavoittajan tiet kohtasivat sattumalta Lontoon 
olympialaisten ampumaradalla, kun Satu Mäkelä-nummela ja 
amerikkalainen Kimberly Rhode tapasivat toisensa. olemme kuin 
kaksoset, he nauroivat asettuessaan kuvattavaksi.

Satu Mäkelä-Nummela teki neljä vuotta sitten Pekingissä suomalaista ur-
heiluhistoriaa voittamalla ensimmäisenä naisena ampumaurheilun kulta-
mitalin. Hän oli ykkönen trapissa. 

Yhdysvaltain Kimberly Rhode, 33, on maansa ensimmäinen urheilija, 
joka on voittanut henkilökohtaisia mitaleita viisissä perättäisissä olympia-
laisissa. Kalifornialainen on voittanut kolme olympiamitalia kaksoistrapissa 
– kultamitalin Atlantassa 1996 ja Ateenassa 2004 sekä pronssia Sydneyssä 
2000. Kun naisten kaksoistrap poistettiin Ateenan jälkeen olympiaohjelmas-
ta, Rhodesta tuli täysipäiväinen skeet-ampuja. Hän saavutti olympiahopeaa 
Pekingissä neljä vuotta sitten ja MM-kultaa Münchenissä vuonna 2010.

Rhode on siis voittanut jo olympiaohjelmasta poistetun naisten kaksois-
trapin kultamitalin, Lontoossa hän voitti skeetissä kultaa ja osallistui ensim-
mäisen kerran olympiatasolla trapiin. 

Rhode ampui skeetin peruskilpailussa olympiaennätyksen 74 ja rikkoi fi-
naalissa kaikki 25 kiekkoa. Hänen tuloksensa oli siten finaalin jälkeistä maa-

ilmanennätystä sivuava 99. Hänen peruskilpailun sarjansa olivat 25+25+24. 
Rhode oli kaiken lisäksi ylivoimainen, sillä toiseksi tulleen Kiinan Ning 
Wein tulos oli 91 (68+23).

Se ei kuitenkaan riittänyt, sillä Rhode halusi olla ensimmäinen nainen, 
joka on voittanut kolmen haulikkolajin olympiakultamitalia. Hän tosin va-
roitteli hyvissä ajoin ennen kilpailua, että ”katsotaan miten se menee”. 

– Kun ammuin vaadittavan tulosrajan maaliskuussa, olin harjoitellut tra-
pia sitä ennen vain kahdeksan päivän ajan. Teen aina parhaani, ja olen val-
mis kilpailuun. Toivottavasti saan kaiken toimimaan hyvin. Aion harjoitella 
loppuviikon ajan mahdollisimman paljon trapia, hän sanoi tiistaina. 

Lauantaina yritys tuotti tuloksen 68, joka oikeutti yhdeksänteen sijaan. 
Naisten trapiin osallistui 22 ampujaa.

Rhode saavutti vaadittavan tulosrajan trapiin Kansainvälisen ampu-
maurheiluliiton (ISSF) kauden ensimmäisessä maailmancupissa Yhdysval-
tain Tucsonissa maaliskuussa. Rhode rikkoi Arizonassa 65 kiekkoa ja kertoi 
jo tuolloin kilpailevansa Lontoossa myös trapissa, koska se kilpailtiin vasta 
skeetin jälkeen. 

Rhode ei miettinyt kilpakumppaniensa tekemisiä, vaan sanoi keskitty-
vänsä vain itseensä.

– Teen parhaani. Kolme mitalia on aina jaossa – kultainen, hopeinen 
ja pronssinen. Olen tyytyväinen, jos saan niistä minkä tahansa. Urheilijat 

XXX olympialaiset, ampumaurheilu, 28.7.-6.8. Lontoo, Iso-Britannia

PISTooLI
miesten ilmapistooli 60 ls + 10 ls finaali: 1) Jongoh Jin etelä-Korea 688,2 (588+100,2), 2) Luca Tesconi 
Italia 685,8 (584+101,8), 3) Andrija Zlatic Serbia 685,2 (585+100,2), 4) Wei Pang Kiina 683,7 (586+97,7), 5) oleh 
omeltshuk Ukraina 683,6 (583+100,6), 6) Pablo Carrera espanja 683,3 (585+98,3), 7) Joao Costa Portugali 682,3 
(583+99,3), 8) Kai Jahnsson Suomi 679,1 (583+96,1).

Naisten ilmapistooli 40 ls + 10 ls finaali: 1) Wenjun Guo Kiina 488,1 (388+100,1), 2) Celine Goberville Ranska 
486,6 (387+99,6/uusinta 10,6), 3) olena Kostevitsh Ukraina 486,6 (387+99,6/9,7), 4) Ljubov Jashkevitsh Venäjä 
486,0 (385+101,0), 5) Viktoria Chaika Valko-Venäjä 485,2 (385+100,2), 6) Yuling Su Kiina 484,6 (386+98,6), 7) 
Zorana Arunovic Serbia 483,5 (385+98,5), 8) Lenka Maruskova Tshekki 482,6 (385+97,6), … 32) Mira Suhonen 
Suomi 377.

miesten 25m pistooli 60 ls + finaali: 1) Leuris Pupo Kuuba 34/sivuaa Me:tä (586), 2) Vijay Kumar Intia 30 
(585), 3) Feng Ding Kiina 27 (588), 4) Aleksei Klimov Venäjä 23 (592/uusi Me), 5) Jian Zhang Kiina 17 (584), 6) 
Christian Reitz Saksa 13 (583).

Naisten 25m urheilupistooli 60 ls + 20 ls finaali: 1) Jangmi Kim 792,4 (591/uusi oe+201,4), 2) Ying Chen 
Kiina 791,4 (585+206,4), 3) olena Kostevitsh Ukraina 788,6 (585+203,6), 4) Zorana Arunovic Serbia 787,3 
(583+204,3), 5) Kira Mozgalova Venäjä 786,9 (585+201,9), 6) Zsofia Csonka Unkari 784,0 (584+200,0), 7) Yong 
Suk Jo Pohjois-Korea 782,3 (583+199,3), 8) Tanyaporn Prucksakorn 778,4 (586+192,4).

miesten 50m pistooli 60 ls + 10 ls finaali: 1) Jongoh Jin etelä-Korean 662,0 (562+100,0), 2) Young Rae 
Choi etelä-Korea 661,5 (569+92,5), 3) Zhiwei Wang Kiina 658,6 (566+92,6), 4) Xuan Vinh Hoang Vietnam 658,5 
(563+95,5), 5) Giuseppe Giordano Italia 656,0 (559+97,0), 6) Andrija Zlatic Serbia 655,9 (564+91,9), 7) Christian 
Reitz Saksa 654,3 (560+94,3), 8) Leonid ekimov Venäjä 652,0 (560+92,0), … 26) Kai Jahnsson Suomi 552.

KIVääRI
miesten ilmakivääri 60 ls + 10 ls finaali: 1) Alin George Moldoveanu Romania 702,1 (599/sivuaa oe:tä 
+103,1), 2) niccolo Campriani Italia 701,5 (599/sivuaa oe:tä +102,5), 3) Gagan narang Intia 701,1 (598+103,1), 4) 
Tao Wang Kiina 700,4 (598+102,4), 5) Peter Hellenbrand Hollanti 699,8 (596+103,8), 6) Pierre edmond Piasecki 
Ranska 699,1 (596+103,1), 7) Ilja Tsharheika Valko-Venäjä 698,6 (597+101,6), 8) ole Magnus Bakken norja 691,5 
(597+94,5).

Naisten ilmakivääri 40 ls + 10 ls finaali: 1) Siling Yi Kiina 502,9 (399+103,9), 2) Sylwia Bogacka Puola 502,2 
(399+103,2), 3) Dan Yu Kiina 501,5 (398+103,5), 4) Katerina emmons Tshekki 500,3 (397+103,3), 5) Jamie Lynn 
Gray Yhdysvallat 499,7 (397+102,7), 6) elaleh Ahmadi Iran 499,1 (397+102,1), 7) Sarah Scherer Yhdysvallat 499,0 
(397+102,0), 8) Daria Vdovnina Venäjä 498,5 (398+100,5), … 16) Marjo Yli-Kiikka Suomi 395.

loNtoo 2012:
Ampumaurheilun 
mitalit ja tulokset

olympiasankareiden tiet kohtasivat Lontoossa                             Teksti ja kuva: Lassi Palo

Kimberly 
Rhode poistui 
harjoituksista 

valmentajansa 
kanssa.
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AMPUMAURHeILUn MITALITILASTo, 15/15 LAJIA 

kulta hopea pronssi yhteensä
etelä-Korea 3 2 0 5
Yhdysvallat 3 0 1 4
Italia 2 3 0 5
Kiina 2 2 3 7
Iso-Britannia 1 0 0 1
Kroatia 1 0 0 1
Kuuba 1 0 0 1
Romania 1 0 0 1
Valko-Venäjä 1 0 0 0
Intia 0 1 1 2
Ranska 0 1 1 2
Serbia 0 1 1 2
Slovakia 0 1 1 2
Belgia 0 1 0 1
Puola 0 1 0 1
Ruotsi 0 1 0 1
Tanska 0 1 0 1
Ukraina 0 0 2 2
Kuwait 0 0 1 1
Qatar 0 0 1 1
Slovenia 0 0 1 1
Tshekki 0 0 1 1
Venäjä 0 0 1 1
Yhteensä 23 maata.

miesten 50m pienoiskivääri 60 ls makuu + 10 ls finaali: 1) Sergei Martinov Valko-Venäjä 705,5/uusi 
Me (600+105,5), 2) Lionel Cox Belgia 701,2 (599+102,2), 3) Rajmond Debevec Slovenia 701,0 (596+105,0), 
4)  Joydeep Karmakar Intia 699,1 (595+104,1), 5) Daniel Brodmeier Saksa 698,2 (595+103,2), 6) Jinseop Han 
etelä-Korea 698,2 (595+103,2), 7) Bojan Durkovic Kroatia 698,0 (595+103,0), 8) niccolo Campriani Italia 697,6 
(595+102,6).

miesten 50m pienoiskivääri 3x40 ls + 10 ls finaali: 1) niccolo Campriani Italia 1278,5/oe (1180+98,5), 
2) Jonghyun Kim etelä-Korea 1272,5 (1171+101,5), 3) Matthew emmons Yhdysvallat 1271,3 (1172+99,3), 4) 
Cyril Graff Ranska 1271,0 (1171+100,0), 5) Qinan Zhu Kiina 1270,2 (1170+100,2), 6) Peter Sidi Unkari 1269,0 
(1168+101,0), 7) ole Kristian Bryhn norja 1267,8 (1169+98,8), 8) Juri Shcherbatshev Valko-Venäjä 1267,3 
(1171+96,3).

Naisten 50m pienoiskivääri 3x20 ls + 10 ls finaali: 1) Jamie Lynn Gray Yhdysvallat 691,9/uusi oe 
(592+99,9), 2) Ivana Maksimovic Serbia 687,5 (590+97,5), 3) Adela Sykorova Tshekki 683,0 (584+99,0), 4) Sylwia 
Bogacka Puola 681,9 (583+98,9), 5) Snjezana Pejcic Kroatia 681,9 (584+97,9), 6) Barbara engleder Saksa 680,8 
(583+97,8), 7) Daria Vdovina Venäjä 680,8 (585+95,8), 8) Agnieszka nagay Puola 678,2 (584+94,2), … 23) Marjo 
Yli-Kiikka Suomi 578.

HAULIKKo
miesten skeet 125 kiekkoa + 25 kiekon finaali: 1) Vincent Hancock Yhdysvallat 148/oe (123+25), 2) 
Anders Golding Tanska 146 (122+24), 3) nasser Al-Attiyah Qatar 144 (121+23/uusinta 6), 4) Valeri Shomin 
Venäjä 144 (121+23/5), 5) Luigi Lodde Italia 143 (120+23), 6) Jan Sychra Tshekki 143 (120+23).

Naisten skeet 75 kiekkoa + 25 kiekon finaali: 1) Kimberly Rhode Yhdysvallat 99/oe, sivuaa Me:tä (74/
oe+25), 2), 2) ning Wei Kiina 91 (68+23), 3) Danka Bartekova Slovakia 90 (70+20/uusinta 4), 4) Marina 
Belikova Venäjä 90 (69+21/3), 5) Chiara Cainero Italia 89 (67+22), 6) Christine Wenzel Saksa 89 (68+21).

miesten trap 125 kiekkoa + 25 kiekon finaali: 1) Giovanni Cernogoraz Kroatia 146/oe (122+24/uusinta 
6), 2) Massimo Fabbrizi Italia 146/oe (123+23/5), 3) Fehaid Al-Deehani Kuwait 145 (124+21/uusinta 4) 
Michael Diamond Australia 145 (125/sivuaa Me:tä+20/3), 5) Jesus Serrano espanja 144 (123+21), 6) Anton 
Glasnovic Kroatia 143 (122+21).

Naisten trap 75 kiekkoa + 25 kiekon finaali: 1) Jessica Rossi Italia 99/Me (75/Me+24), 2) Zuzana 
Stefecekova Slovakia 93 (73+20/uusinta 3) Delphine Reau Ranska 93 (72+21/2), 4) Alessandra Perilli San 
Marino 93 (71+21/1), 5) Fatima Galvez espanja 87 (70+17), 6) Suzanne Balogh Australia 87 (72+15), 7) Satu 
Mäkelä-nummela Suomi 70.

miesten kaksoistrap 150 kiekkoa + 50 kiekon finaali: 1) Peter Robert Russell Wilson Iso-Britannia 188 
(143+45), 2) Håkan Dahlby Ruotsi 186 (137+49), 3) Vasili Mosin Venäjä 185 (140+45/uusinta 2), 4) Fehaid 
Aldeehani Kuwait 185 (140+45/1), 5) Vitali Fokejev Venäjä 184 (139+45), 6) Richard Bognar Unkari 182 (137+45).

ovat kaikki hienoja, taso on kova, ja trap on minulle aika uusi laji. Jo se 
on hienoa, että saan olla mukana olla olympialaisissa ja edustaa maatani, 
Rhode sanoi.

Rhode aloitti ampumaurheilun kymmenvuotiaana ja oli historian nuorin 
ampumaurheilumitalin olympialaisissa voittanut nainen, kun hän oli ykkö-
nen Atlantassa. 

– Kyllä. Olin 16-vuotias, kun voitin, ja täytin seitsemäntoista viisi päivää 
kilpailun jälkeen. 

Mikä sitten on ”salaisuutesi” ja mikä motivoi sinua?
– Paljon harjoittelua, harjoittelua ja harjoittelua! Nautin kilpailemi-

sesta. Tärkeää on myös se, että tämä kaikki on minulle hieno ”matka” 
ja seikkailu. On upeaa edustaa maataan, päästä vaikeuksien yli ja saada 
kaikki lopussa toimimaan. Ihmiset ovat olleet innostuneita, ja olen saa-
nut paljon onnitteluja.

– Nautin myös ihmisistä ja ulkona olemisesta. Tämä kaikki on vain niin 
fantastista, hän hymyili.

Amerikkalainen olympiasankari asuu Los Angelesin lähellä El Montessa. 
Hänen valmentajanaan toimii isänsä Richard, joka on entinen painija. 

Eräiden tietojen mukaan kolme lääkäriä kehotti teini-ikäistä Rhodea 
lopettamaan urheilun lukuisten loukkaantumisten ja erilaisten vammojen 
takia. Onnekseen Rhode ei noudattanut lääkäreiden ohjeita. 

olympiasankareiden tiet kohtasivat Lontoossa                             Teksti ja kuva: Lassi Palo

Olympiavoittajat Satu Mäkelä-Nummela ja Kimberly Rhode 
tapasivat toisensa harjoitusten jälkeen Lontoon ampumaradalla.

Venäjän Aleksei Klimov 
ampui olympiapistoolin 
peruskilpailussa uuden 
ME:n 592, mutta jäi 
lopulta neljänneksi.
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Vapaaehtoisten monta värikästä tarinaa

SUoMALAInen VICToRIA LARRAD RAHKonen oLI YKSI 
LonToon oLYMPIALAISTen 70 000:STä VAPAAeHToISeSTA 

TYönTeKIJäSTä. Hän nAUTTI SILMInnäHDen KISoJen 
KAnSAInVäLISeSTä ILMAPIIRISTä. Se TUnTUI KIeHToVAn 

MYöS MonIA MUITA VAPAAeHToISIA.

Valittuja kisaPaloja
Teksti ja kuvat: Lassi Palo

Russell Squaren olympialaisten bussiasema varhain sunnuntaiaamuna. 
Nuori nainen toivottaa iloisesti hyvää huomenta ja heti perään haluaa 
tietää mistä olen kotoisin. Hän tietää Suomen, koska hänen opiskelukave-

rinsa oli kotoisin Norjasta – paikasta, jossa Suomen ja Norjan rajat yhtyvät. 
Käy ilmi, että nainen ei ole kotoisin Lontoosta, vaan Malesiasta, ja hän on 

oikeasti töissä brittiläisessä öljy-yhtiössä. Hän oli halunnut tulla olympiaki-
soihin töihin. Edes se ei haitannut, että hänen työvuoronsa oli alkanut sun-
nuntaiaamuna neljältä, ja vuoro päättyi yksitoista tuntia myöhemmin.

– Minulle ei ole kisojen aikana merkitystä sillä mikä päivä on. Nautin 
kansainvälisestä tunnelmasta ja tapaan koko ajan mielenkiintoisia ihmisiä, 
hän hehkui.

– On sääli, että monet ihmiset muistavat kisat jonkin pienen epäkohdan 
takia. Sain eilen kuulla kunniani, kun viimeinen bussi ampumaradalle lähti 
jo kello 7.30. Olen varma, että monet toimittajat kertovat nyt kuinka huonosti 
kuljetukset täällä toimivat yhden esimerkin perusteella, hän pahoitteli.

Vajaan parinkymmenen minuutin keskustelun aikana hän halusi tietää 
Suomesta vaikka mitä, esimerkiksi sen, onko meillä Norjan tapaan öljyä.

suomalainen ampumaradalla
Myös suomalainen Victoria Larrad Rahkonen nautti kisojen kansainvälisestä 
ilmapiiristä. Tämä on kiehtovaa, ja ampujat ovat uskomattoman hienoja ur-
heilijoita, hän kehui.

Larrad Rahkonen, 45, on asunut Lontoossa kuuden vuoden ajan. Hän 
on sairaanhoitaja, joka halusi oppia kieltä ja uutta kulttuuria ja päätti siksi 
muuttaa Lontooseen. Hänen tarkoituksenaan oli viettää miljoonakaupun-
gissa vain yksi vuosi, mutta toisin kävi: pian tulee jo kuusi vuotta täyteen 
elämää sykkivässä kaupungissa.

Larrad Rahkonen on syntynyt Tukholmassa, mutta asui viisivuotiaaksi asti 
Espanjassa espanjalaisen isänsä ja suomalaisen äitinsä kanssa. Vanhempien 
erottua Larrad Rahkonen muutti äitinsä kanssa Suomeen.

– Olin töissä HYKS:n Lastenklinikalla, josta lähdin tänne alun perin vain 
vuoden ajaksi. Asun nyt Hoxtonissa, Lontoon Cityn kupeessa. Jos on nuori ja 
trendikäs, se on hyvä paikka asua. Mutta minä asun alueen rauhallisemmalla 
puolella, hän nauraa.

Larrad Rahkonen on nyt töissä University College of London Hospital -ni-
misessä sairaalassa (UCLH) vastasyntyneiden teho-osastolla. Lontoon olym-
pialaisiin hän käytti kaksi viikkoa yhteensä kahdeksan viikon kesälomastaan. 
Yksi lomaviikko vierähti toukokuussa Suomessa, kun hän kävi tapaamassa 

Saksan Ralf Schumann, 50, yritti voittaa jo kuudennen 
mitalinsa olympialaisten olympiapistoolissa. Hän voitti 
kultaa vuosina 1992, 1996 ja 2004 sekä hopeaa 1988 ja 
2008. Hän osallistui seitsemännen kerran olympialaisiin, 
joka on Saksan ennätys. 

Schumann ei onnistunut mitaliyrityksessään, sillä hän 
sijoittui olympiapistoolissa 16:nneksi tuloksella 577.

Latvian Afanasijs Kuzmins, 65, sen sijaan oli mukana 
olympialaisissa jo yhdeksännen kerran. Hän kilpaili 
samassa lajissa kuin Schumann sijoittuen pykälää 
heikommin (569).

Itävaltalainen purjehtija Hubert Raudaschl on osallis-
tunut olympialaisiin nyt yhtä monta kertaa. Kanadalainen 
esteratsastaja Ian Millar teki ennätyksen, sillä Lontoon 
kisat olivat hänelle järjestyksessään peräti kymmenennet.

***
Juha Hirvi, 52, osallistui seitsemänsiinsä olympialaisiin, 
ensimmäisen kerran valmentajana. Hänellä on urheilijana 
seitsemäntoista olympiastarttia, neljä finaalia ja yksi 
hopeamitali, jonka hän voitti Sydneyn olympialaisissa 
vuonna 2000.

Lontoossa Hirvi sanoi 
osuvasti, että suurin osa 
urheilijoista ei pääse koskaan 
olympialaisiin, ja suuri osa 
kisoihin päässeistä on kisoissa 
mukana kerran. 

– olen ollut urheiluihminen 
pikkunaperosta lähtien, ja olympiaurheilijat ovat olleet 
sankareitani. Muistan kuinka valtava elämys se oli, kun yritin 
ja lopulta pääsin ekan kerran olympialaisiin, Hirvi muisteli 
kisakylässä kisojen aattona.

Hirvi ei edes ajatellut pääsevänsä toista kertaa kisoihin. 
Toisin kävi: Soulissa vuonna 1988 alkanut olympiaputki 
urheilijana päättyi vasta Pekingissä neljä vuotta sitten ja 
jatkui nyt valmentajana Lontoossa.

Hirvi sai suuren kunnian, kun hänet valittiin Suomen 
olympiajoukkueen lipunkantajaksi Pekingin olympialai-
siin. Hän teki Pekingissä suomalaista olympiahistoriaa 
ollessaan Kyra Kyrklundin kanssa ensimmäinen kuusiin 
kesäolympialaisiin osallistunut suomalaisurheilija.

***

Lontoon olympialaisten ampumaurheiluun osallistui 
ennätysmäärä maita eli 108. Pekingissä niitä oli viisi 
vähemmän. olympialaiseen ampumaurheiluun osallistuvat 
ensimmäisen kerran Algeria ja Bhutan. 

Urheilijoita oli 390, joista miehiä oli miehiä 231 ja 
naisia 159. Startteja oli runsaat 560. 

Suurimmat olympiajoukkueet ampumaurheilussa olivat 
Kiinalla (23), Venäjällä (22) ja Yhdysvalloilla (20). norjalla 
oli kuusi ampumaurheilijaa, Tanskalla viisi sekä Suomella 
ja Ruotsilla neljä. Islannilla ja Virolla oli kummallakin yksi 
urheilija kilpailemassa ammunnassa.

***
Olympialaisten kolme vanhinta ampumaurheilijaa 
olivat: 1) Afanasijs Kuzmins Latvia 22.3.1947 (miesten 
olympiapistooli), 2) Joan Tomas Roca Andorra 17.2.1951 
(miesten trap), 3) Andrei Kavalenka Valko-Venäjä 9.3.1955 
(miesten trap).

Vanhin naisurheilija oli Irada Ashumova Azerbaidzan 
25.2.1958 (pistooli).

Kolme nuorinta urheilijaa olivat: 1) Ai Wen Yu Tadzi-
kistan 27.12.1995 (naisten ilmapistooli), 2) Panagiota 

Ampumaradalla 
työskennellyt Victoria 
Larrad Rahkonen oli 
yksi Lontoon kisojen 

kymmenistä tuhansista 
vapaaehtoisista.

Ralf Schumann, 
seitsemättä kertaa 
olympialaisissa.
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Vapaaehtoisten monta värikästä tarinaa
Ilomantsissa asuvaa äitiään, pääkau-
punkiseudulla asuvaa siskoaan ja Kot-
kassa asuvaa veljeään. Isä on kuollut.

”ampumaurheilu on 
mielenkiintoista!”
Urheilu on aina kiinnostanut Larrad 
Rahkosta, ja siksi hän päättikin hakea 
Lontoon olympialaisten vapaaehtoi-
seksi työntekijäksi, kun työntekijöitä 
alettiin etsiä pari vuotta sitten. Kun 
hän oli ruksannut rastin ”kaikki käy” -ruutuun, oli mahdollista päätyä mi-
hin tahansa työhön minne tahansa. Niinpä Larrad Rahkonen löysi itsensä 
ampumaurheilun parista ja siellä Photo Operation Teamista.

– En tiennyt mitään ampumaurheilusta enkä valokuvaamisesta. Haastatte-
lussa ja koulutuksessa korostettiin sitä, että tärkeintä on osata toimia tiimissä 
ja tulla erilaisten ihmisten kanssa toimeen. Niinpä olen täällä, ja olen kyllä 
tykännyt, hän sanoi kisapäivänä työvuoronsa päätyttyä.

Larrad Rahkosen ensimmäinen työvuoro oli Lontoon olympialaisten 
avajaispäivänä. Pesti kesti yhtä kauan kuin ampumaurheilukin eli runsaan 
viikon ajan. Vapaaehtoisilla oli kaksi vapaapäivää, joista toisen Larrad Rahko-
nen käytti – kuinkas muuten – seuraamalla miesten ilmapistoolikisaa.

– Vapaaehtoisia kohdeltiin hyvin. Meillä oli kaksi vapaapäivää, ja työvuorot 
kestivät noin 7-8 tuntia. Asuin kotona kisojen ajan. Työmatka kesti minulla 
lontoolaisittain vähän eli noin kolme varttia. 

– Ampumaurheilu on todella mielenkiintoista. Voisin seurata haulikko-
ammuntaa vaikka kuinka kauan. Oli hienoa seurata myös toimintaa ”näyttä-
mön” takana. Esimieheni olivat mielettömiä ammattilaisia.

Yksi esimiehistä tuli Kanadan Victoriasta, vuoden 2010 talviolympialaisten 
isäntäkaupungin Vancouverin läheltä. Esimiehet olivat palkattua työvoimaa, 
ja erään sopimus alkoi toukokuun 28. päivänä. Sen jälkeen hän ei vapaapäi-
vää pitänyt ennen kuin ampumaurheilu loppui 6. elokuuta. Ei ihme, että hän 
sanoi nukkuvansa kisojen jälkeen kaksi viikkoa putkeen!

onnekas: näki itse kisoja
Larrad Rahkosen tehtäviin kuului muun muassa valvoa valokuvaajien toi-
mintaa, varmistaa heille parhaat mahdolliset kuvauspaikat ja poistaa valo-
kuvaajille varatuilta paikoilta niille kuulumattomat henkilöt. Larrad Rah-

konen piti itseään onnekkaana myös siinä mielessä, että hän näki työssään 
myös itse urheilusuorituksia.

– Monet vapaaehtoiset tekivät ahkerasti töitä, mutta eivät nähneet lainkaan 
itse kisoja, hän pahoitteli.

Larrad Rahkonen myöntää kaipaavansa Suomea. Hänellä on asunto odotta-
massa Suomessa, mutta aika näyttää milloin hän palaa kotiin. Yksi huima asia 
pitää hänet Lontoossa vielä runsaan vuoden ajan: hän osallistuu ensi vuonna 
alkavan Clipper Round the World -purjehduskilpailun yhdelle osuudelle.

Kyseessä on amatöörien purjehduskilpailu maailman ympäri. Kipparit 
ovat ammattilaisia, mutta miehistö koulutetaan tehtäviinsä. Larrad Rah-
konen on mukana ”legillä”, joka alkaa Australiasta ja päättyy Singaporen 
kautta Kiinaan. Hän maksaa neljä viikkoa kestävästä harjoittelusta sekä 
osallistumisestaan ”legille” noin 10 000 puntaa.

– En ole koskaan aikaisemmin purjehtinut. Kuka tahansa voi osallistua ki-
saan, jos on halua, intoa ja edellä mainittu summa rahaa.

Ja uskallusta.
– Niin, vedet ovat haastavia. Kyllä minua vähän hirvittää, mutta luotan sii-

hen, että opin asiat kuten tuhannet muutkin ovat vuosien varrella oppineet. 
Kuten jo jutun otsikossa todetaan, Larrad Rahkonen todella nautti kan-

sainvälisestä ilmapiiristä – Lontoon olympialaisten jälkeen isoilla kansain-
välisillä vesillä.  u

Kaksi päivää aikaa opetella bussireitit
Jos olympialaisten kuljetuksia joskus moititaan, on syytä tiedostaa yksi fakta: Lon-
toossa bussikuskeilla oli kaksi päivää aikaa opetella muutama reitti kisapaikoille.

näin hätkähdyttävän seikan kertoi Skotlannin Glasgow´n läheltä kotoisin 
oleva bussikuski. Melkoinen haaste, sillä kuski oli kotoisin pienestä kaupun-
gista, joka sijaitsee 60 kilometrin päässä Glasgow´sta.

– Siellä me ajamme rau-hal-li-ses-ti, hän nauroi tatuoidut käsivarret puuskassa.
– Täällä Lontoossa sen sijaan pää kääntyilee koko ajan oikealle ja va-

semmalle. Sekunninkaan herpaantumiseen ei ole varaa, hän päivitteli melko 
vaikeaselkoisella murteellaan.

Kuljettajan työnantajalta oli kysytty, onko sillä halukkaita kuskeja Lontoon ki-
soihin. Mies päätti lähteä tekemään töitä miljoonakaupunkiin kolmeksi viikoksi.

– Teimme kuusi kaksitoistatuntista työpäivää, ja sitten oli yksi vapaapäivä.
Kuskilla oli vielä yksi päivittelyn aihe: lontoolaiset pyöräilijät.
– He tulevat eteen milloin mistäkin, ja osa heistä ajaa ilman kypärää! Minä en 

ajaisi Lontoossa pyörällä metriäkään, koska pelivaraa ei ole kovinkaan paljon.

Andreou Kypros 10.11.1995 (naisten skeet), 3) Diaz 
Kusumawardani Indonesia 2.11.1995 (naisten ilmakivääri).

1990-luvulla syntyneitä ampumaurheilijoita oli 45.
***

Varis lenteli kisojen aattona ja ensimmäisenä 
kisapäivänä Lontoon 10/50m ampumaradalla katsomon 
yllä ja tarkkaili välillä tilannetta yläilmoista. Kun kisojen 
ensimmäinen mitalilaji eli naisten ilmakivääri alkoi, oli 
varis siirtynyt tai hätistetty lentämään telttarakennuksen 
”välikatossa”, eikä sitä enää näkynyt.

Lontoon ampumaurheilun vastaavat eivät rohjenneet ot-
taa suoraan kantaa siihen, mitä varikselle olisi pitänyt tehdä 
ja mitä sille lopulta tehtiin. He suostuivat vain sanomaan, 
että kyllä se radalta saadaan ”jotenkin” pois.

elävänä vai kuolleena? Siihen ei saatu vastausta. 
Lintuparka ei osannut aavistaakaan, millaisen porukan ylle 
se oli eksynyt.

***
Eräässä lontoolaisessa lehdessä pohdittiin miten ja 
miksi olympialaisten mitalit jakautuvat eri maiden kesken. 
Yllättävä fakta kieltämättä on, että yli miljardin asukkaan 

Intia oli ennen Lontoota voittanut sadan vuoden aikana 
vain 20 olympiamitalia. Sen sijaan 41 miljoonan asukkaan 
Kenia on viimeksi kuluneiden 50 vuoden aikana saavutta-
nut 75 olympiamitalia, joka on enemmän mitaleja asukasta 
kohden kuin Argentiinalla ja Brasilialla.

Artikkelissa mietittiin syitä tähän. Kenian taloudellinen 
tilanne on kehittynyt, ja jos se on vaikuttanut maan olym-
piamenestykseen, Kenian ennustettiin rikkovan Lontoossa 
sen neljäntoista mitalin kisaennätyksen. ennätys ei 
rikkoutunut, sillä mitaleja kertyi yksitoista (kaksi kultaa, 
neljä hopeaa ja viisi pronssia). Intia saavutti kaksi hopeaa 
ja neljä pronssia.

Yksinkertaisia selityksiä ei olympiamenestykselle 
kuitenkaan ole, mutta yksi on se, että vauraat maat voittavat 
yleisesti ottaen paljon olympiamitaleja asukasta kohden. Ar-
tikkelissa viitattiin myös Pohjoismaihin. Maan taloudellisen 
tilanteen perusteella ei kuitenkaan voi ennustaa menes-
tystä, vaan sitä pohjustavat paremmin maan turvallisuus, 
koulutuksen taso ja yrittäjyyden taso yhteiskunnassa, kirjoitti 
Stefania Lovo City A.M. -lehdessä.

Lovon mukaan yrittäjyys on kehittyneen yhteiskunnan 

ja infrastruktuurin 
tulosta, pitkän ajan 
suunnitelmien 
perintöä. Hän ei 
kuitenkaan yleis-
tänyt taloudellisia 
pohdintojaan, vaan 
korosti, että olym-
pialaisissa kyse on 
pääasiassa yksilöi-
den kyvykkyydestä. 
Hän myös painotti, 
että jopa ”me eko-
nomistit nautimme 
olympialaisista, jotka testaavat ihmisten suorituskykyä”.

***
Kun ampumaradalla alkoi eräänä päivänä sataa ja kova 
sade ropisi lehdistökeskuksen kattoon, britit vitsailivat, 
että maan maine alkoi jo kärsiä liian aurinkoisesta säästä. 
Tervetuloa englannin kesä, he naureskelivat.

Venäjän joukkueen vaatettaja näkyi 
Lontoon liikenteessä.
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Satu Mäkelä-Nummela suomalaistoimittajien 
haastateltavana kilpailun jälkeen.

Katsojat saivat 
nauttia musiikista 
jonottaessaan 
finaalihalliin.

Maineikas Tower Bridge olympialaisten avajaisiltana.

Olympiakomitean viestintäjohtaja Jari Elo, Ampumaurheiluliiton 
hallituksen jäsen Paula Viitasaari ja hänen miehensä Matti 
odottivat Suomen suurlähettilään vastaanoton alkamista.

Suomen Olympiakomitean 
varapuheenjohtaja ja 
Ampumaurheiluliiton 
hallituksen jäsen Pia 
Nybäck ja Kuortaneen 
Urheiluopiston 
valmennuskeskuksen vs. 
johtaja Kimmo Yli-Jaskari 
Lontoon ampumaradalla.

Kisamaskotti oli näkyvästi kaupungissa 
esillä, kuvassa Covent Gardenissa.

Ilmakiväärin SE-naiset Hanna 
Pitkänen (vas.) ja Hanna Etula 
saapuivat seuraamaan Marjo 
Yli-Kiikan kilpailua.

Pääministeri Jyrki Katainen keskustelemassa Jari Karinkannan ja Juha Hirven kanssa.
Tuttuja suomalaisia finaalihallissa: Risto 
Aarrekivi, Marko Leppä ja Mikko Nordquist.

loNtoo 2012
KUVAKooSTe



2012 15URHEILUAMPUJA 4/2012

Maineikas Tower Bridge olympialaisten avajaisiltana.

Yleisö viihtyi 
Lontoon 
haulikkoradan 
katsomossa.

Ampumaurheiluun osallistui ennätykselliset 108 maata.

Presidentti Sauli Niinistön puoliso Jenni Haukio suurlähettilään vastaanotolla.

Suomen ampuma-
urheilijoiden joukkueen 
johtaja Jari Karinkanta ja 
kisakylän olympiasoihtu.

”Päätän olympiaraporttini täältä tähän.” – Lassi Palo

Pääministeri Jyrki Katainen keskustelemassa Jari Karinkannan ja Juha Hirven kanssa.

Presidentti Sauli 
Niinistö keskusteli 
ampumaurheilusta 
Mira Suhosen 
(vas.) ja Marjo 
Yli-Kiikan kanssa 
suurlähettilään 
vastaanotolla.
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Tilaa nyt seuratuotteet syksyksi!

Meiltä kaikki fanituotteet mm. 

avaimenperät, pinssit, peli- ja t-paidat, 

pipot, takit, pyyhkeet, fl eecet sekä 

mukit. Varastossamme on valmiita 

tuotteita, joista voidaan tehdä 

edustamasi seuran näköisiä kuhunkin 

tilanteeseen sopivilla brodeerauksilla 

tai painatuksilla. Varastotuotteiden 

lisäksi voimme räätälöidä seurallesi 

tarvitsemasi kokonaisuuden. 

Räätälöitäviin tuotteisiin  tarjoam-

me omien suunnittelijoidemme 

suunnittelupalvelua. Tarvittaessa 

voimme antaa joustavaa 

maksuaikaa.

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

Materiaali: 420d-polyesteri, pohja 600d-polyesteri
Koko: 54 x 29 x 30 cm
Värit: sininen, musta, vihreä ja punainen à 20  / 25 kpl

Kerää seurallesi varoja oheistuotteilla. 
Soita meille, me kerromme miten.

SAL ilmoitus 2xA4.indd   2 10.8.2012   11:13:47

Tilaa nyt seuratuotteet syksyksi!

Tilaukset koontitilauksena oman seurasi kautta. 
Hinnat eivät sisällä logomerkkausta ja hintoihin lisätään alv 23 %.

TULSA & 
TULSA LADY
GR150862, GR150863 

Hupullinen softshell-takki, jossa kontrastivärinen microfl eecevuori. 
Tuulta ja vettä hylkivä. Säädettävä huppu sekä hihansuissa tarra-
kiinnitys. Hupussa ja helmassa kuminauha stopparilla. Rinta-, etu- ja 

hihataskut sekä yksi sisätasku. Naisille oma muotoon 
leikattu malli.

Materiaali: 95 % polyesteri ja 5 % spandex, 
290 g/m2, vuori 100 % polyesteri

Koot: S-XXXL 
Värit: musta, harmaa, vihreä, punainen, 
sininen ja tummansininen

à 59  / 25 kpl

AUCKLAND & LADY
DA134006, DA134002

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

Materiaali: 100 % kampapuuvilla, 180 g/m2

Koot: S-XXL
Värit: 16 värivaihtoehtoa
Värit lady: 14 värivaihtoehtoa à 5  / 50 kpl

Mainos- & liikelahjat
sanser@sanser.fi  • www.sanser.fi  

SANSER TAMPERE
Kuokkamaantie 2
33800 Tampere
puhelin 026 229 300
faksi 03 2255 442

VARASTO & 
LOGISTIIKKAKESKUS
Kolmihaarankatu 2 D
33330 Tampere
puhelin 026 229 320
varasto@sanser.fi 

SANSER PORI
Eteläpuisto 15
28100 Pori
puhelin 026 229 100
faksi 026 229 299

VARASTO
Helmentie 20
28100 Pori

SANSER HELSINKI
Mikkolantie 1 A
00640 Helsinki
puhelin 026 229 400
faksi 09 629 074

Lisätietoja 
& tilaukset: 
Sanna Keivaara
puhelin 040 525 0317 
sanna.keivaara@sanser.fi 

SAL ilmoitus 2xA4.indd   3 10.8.2012   11:13:53
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minna Leinonen sanoo lähtevänsä Lontoo-
seen ”jollain tavalla levollisemmalla mie-
lellä ja rauhallisempana” kuin Pekingiin. 

– Takana on hyvä kausi, ja olen saanut kaksi oi-
kein hyvää starttia ulkomailla. Ennen Pekingiä oli 
pientä epävarmuutta, kun alla oli yksi epäonninen 
kisa, joka jäi vähän taakse kaihertamaan, Leinonen 
vertaa neljän vuoden takaiseen.

Leinosen levollisemmasta mielestä ja rauhal-
lisemmasta olotilasta iso osa tulee kokemuksesta, 
sillä hän on ottanut aiemmista opikseen. 

– Lisäksi olen nyt enemmän keskittynyt henki-
seen puoleen. En päästä itseäni niin jännittynee-
seen tilaan.

Leinosen kesä on sujunut hyvin. Pääasiassa hän 
on ollut kotiseudullaan Jyväskylässä muutamien 
leirien lisäksi. Ilokseen hän on saanut olla myös 
terveenä. Paralympialaisiin joukkueen tie kävi In-
koossa pidetyn viimeistelyleirin kautta.

– Viimeistelyssä keskityn psyykkiseen puoleen 
ja perustekemiseen radalla, lähtien ampuma-asen-
non ottamisesta. Kaiken on oltava herkällä ajatuk-
sella tehtyä. En päästä mieltä kireäksi, vaan pyrin 
tekemään rennon suorituksen.

Leinonen keskittyy erityisesti juuri siihen, ettei 
hän tekisi asioita itselleen turhan liian vaikeaksi. 
Siltä pohjalta hän määrittelee myös tavoitteensa 
Lontooseen.

– Minulla ei ole sijoitustavoitteita. Keskityn sa-
taprosenttisesti suoritukseen ja kauniisti tehtyyn 
laukaukseen, hän määrittelee.

Leinonen seurasi mielenkiinnolla olympialaisia, 
erityisesti ampumaurheilua ja jousiammuntaa. Ki-
safiilistä olympialaisten seuraaminen nosti entises-
tään.

– Tarkkuuslajit aina kiinnostavat. Paikka näytti 
tilavalta, eikä radalla varmaankaan tule ahdasta. 

Luulen, että avustajallani Seijalla on hyvin tilaa la-
data. Myös tutut laitteet näyttivät olevan. On myös 
tullut sellainen olo, että kohta minäkin tuolla, Lei-
nonen sanoo.

Leinoselle Palsamäen mukana olo toisena suo-
malaisampujana on tärkeä ja iloinen asia. Hän ei 
myöskään ole ikinä ollut kansainvälisissä kilpai-
luissa ainoana suomalaisurheilijana.

– Veikko tuo tuttua fiilistä, Leinonen sanoo 
joukkuetoverin merkityksestä.

Lontoon paralympialaisista Leinonen odottaa 
fiksuja kisoja, jossa kaikki toimii. Vaikka uran 
kolmannet paralympialaiset Lontoossa ovat Lei-
noselle uralla tärkeä kohokohta, lajiaan rakastavan 
urheilijan ajatukset siintävät jo sitä seuraavissakin 
paralympialaisissa, jotka järjestetään neljä vuoden 
kuluttua.

– Kyllä Rio de Janeiro on tähtäimessä, hän sa-
noo.

palsamäki tähtää finaaliin
Veikko Palsamäki on Leinosen tavoin jo konkari 
kansainvälisillä kilpakentillä. Haapajärveläinen 
valmistautuu jo neljänsiin paralympialaisiinsa.

– Ensimmäiset paralympialaiset Sydneyssä ovat 

jääneet mieleen. Vaikka kuvittelin, että kokeneem-
pien kertomusten jälkeen tiedän millaista siellä on, 
oli se aika yllätys. Avajaisissakin iso stadion täyn-
nä, Palsamäki muistelee sykähdyttäviä hetkiä.

Palsamäki on valmistautunut jälleen kerran 
paralympialaisiin mahdollisem-
man hyvin. Valintaansa hän ei 
sen kummemmin jännittänyt, 
sillä se oli muiden päätettävissä. 
Hän sanoo treenanneensa ko-
vasti.

– Kaikki tehdään, mitä tehtä-
vissä on.

Tavoitteet ovat selvät: mahdol-
lisimman hyvä sijoitus. Palsamäki 
uskoo, että hänellä on hyvät mah-
dollisuudet sekä ilmakiväärissä 
että pienoiskiväärissä. ”Piekkari” 
on hänelle silti rakkaampi laji.

– Finaalipaikkaa lähden hake-
maan. Mitali on vähän takarai-
vossa, mutta ammunta on herkkä 
laji. Nöyrästi on lähdettävä, mutta 
hyvät mahdollisuudet on, Palsa-
mäki sanoo.

Teksti: Heidi Lehikoinen
Kuvat: Suomen Paralympia-
komitea/Maiju Torvinen

miNNa leiNoNeN
”hyvänä haastajana”
Lontoon paralympialaisiin

Pekingin paralympialaisiin 
Minna Leinonen lähti 
puolustavana mestarina, 
Lontooseen jyväskyläläinen 
kokee lähtevänsä hyvänä 
haastajana. Hänen 
lisäkseen paralympialaisissa 
suomalaisten 
ampumaurheilijoiden 
joukkueeseen kuuluu Veikko 
Palsamäki, joka tietää 
onnistuessaan omaavansa 
hyvät mahdollisuudet sekä 
pienois- että ilmakiväärillä.
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suomen paralympiajoukkueessa on 35 urheilijaa. He kilpailevat kymmenessä lajissa. 
Ampumaurheilussa mukana ovat Minna Leinonen ja Veikko Palsamäki.

Viralliseksi mitalitavoitteeksi on asetettu seitsemän mitalia.
– Suomi lähettää iskukykyisen joukkueen Lontoon paralympialaisiin. Ennakkoon 

ajateltuna realistisia mitaliodotuksia on kaiken kaikkiaan kahdeksassa lajissa. Pekingin 
vuoden 2008 joukkueeseen verrattuna Lontoon joukkueen urheilijamäärä nousee, 
keski-ikä laskee ja naisten osuus kasvaa, mitkä ovat kaikki erinomaisia tunnuslukuja 
vammaishuippu-urheilun kehittymisen suunnasta, joukkueenjohtaja Kimmo Mustonen 
kiteyttää.

paRalympialaiset
29.8.-9.9. Lontoo, Iso-Britannia 

ampumaurheilun suomalaisaikataulu:

la 1.9.
11.00-12.15 Ilmakivääri 10m, R5-luokan peruskilpailu (Minna Leinonen)
14.00-14.45 Ilmakivääri 10m, R5-luokan finaali (mahdollisesti Leinonen)
15.15-16.30 Ilmakivääri 10m, R3-luokan peruskilpailu (Veikko Palsamäki)
18.00-18.40 Ilmakivääri 10m, R3-luokan finaali (mahdollisesti Veikko Palsamäki)

ti 4.9.
11.00-12.15 Pienoiskivääri 50 m, R6-luokan peruskilpailu (Veikko Palsamäki)
13.30-14.10 Pienoiskivääri 50 m, R6-luokan finaali (mahdollisesti Palsamäki)

Avustaja Seija Närhi
iloitsee Minna Leinosen onnistumisesta
Vammaishuippu-urheilijan urheilun tukena on valmentajan lisäksi usein monia muita tärkeitä tahoja, 
kuten avustaja. Seija Närhi vastasi ampumaurheilun paralympiavoittajan Minna Leinosen työpaikkail-
moitukseen reilut kaksi vuotta sitten ja on siitä lähtien toiminut jyväskyläläisampujan avustajana.

– Olin käynyt katsomassa paria maalipallo-ottelua, jossa sokea siskontyttöni oli pelaamassa. Häneltä 
olin kuullut hieman heidän treeneistään ja kisoistaan. Muutoin vammaisurheilutietämykseni oli aika 
vähäistä, Närhi kertoo.

Parissa vuodessa kaksikosta on hioutunut hyvin toimiva tiimi. Närhi kertoo oppineensa huomioi-
maan suorituksen aikana joskus vähistäkin eleistä Leinosen pyynnöt.

– Korvatulpat korvissa kun töitä tehdään, niin eihän sitä edes välttämättä kuule mitä toinen sanoo ja 
liiallinen puhe saattaa häiritä muita ampujia.

Avustajan pääasiallinen tehtävä on varustaa Leinonen suorituskuntoon ja toimia lataajana. Sekä 
kisoissa että harjoituksissa Närhi lataa jokaisen ammuksen erikseen aseeseen. Hän huolehtii myös 
varusteista. Avustajalta vaaditaan joka kerta hyvää työpanosta, yhteistyökykyä, huolellisuutta ja luotetta-
vuutta. Urheilijan pitää voida luottaa siihen, että avustaja hoitaa oman tonttinsa.

– Lisäksi vaaditaan rauhallisuutta, koska minun roolini on seistä lähellä urheilijaa koko suorituksen 
ajan ja ottaa huomioon myös välillä hyvinkin lähellä olevat muut urheilijat ja heidän avustajansa. Avus-

tajan pitää antaa urheilijan tehdä työnsä rauhassa 
ja olla itse taustalla, mutta kuitenkin olla joka 
hetki tarvittaessa käytettävissä, Närhi kuvailee.

Närhen vapaa-aika kuluu pitkälti koiran kanssa 
touhutessa ja mökinrakennusprojektin parissa. 
Työn parissa Lontoon paralympialaiset ovat myös 
avustajalle tämän vuoden kohokohta, josta hän 
odottaa hyvin järjestettyjä kisoja, hyvää kisatun-
nelmaa ja hyvää joukkuehenkeä – sekä menesty-
mistä ja hyviä suorituksia. Leinosen suorituksissa 
on jo tänäkin vuonna riittänyt ilon aiheita.

– Menestys tuntuu upealta, olen onnellinen 
Minnan puolesta ja minullekin tulee tunne, että 
olen suoriutunut omasta osuudestani onnistu-
neesti. Onhan se hienoa saada seurata lähietäi-
syydeltä kokeneen ja menestyneen urheilijan 
suoritusta, Närhi sanoo.

Suomalaiskaksikolla 
hyvät mahdollisuudet 
kärkipäähän
Paralympialaisiin ampumaurheilun pääval-
mentajana lähtevä Pirjo Peltola on tyyty-
väinen, että Suomi sai joukkueeseen kaksi 
ampujaa. Se on vuosi vuodelta kovenevassa 
kilpailussa hyvä saavutus, sillä paikat olivat 
tiukassa.

– Se oli odotusten mukaan. Realismia oli, 
että joukkue pienenee. Villien korttien saami-
nen taas ei ollut realistista. Veikko Palsamäen 
valinnassa ratkaisivat kansainväliset tulokset, 
kansallisesti löytyi ampujia, jotka hänet pys-
tyivät haastamaan, Peltola sanoi.

Kansainvälinen taso on laajentunut jatku-
vasti, vaikka ihan kärkipäähän ei laajasti uu-
sia maita olekaan Pekingin jälkeen noussut. 
Virallista menestystavoitetta ampumaurhei-
lun joukkueelle ei ole asetettu. 
Suomen Paralympiakomitean 
asettama koko joukkueen vi-
rallinen mitalitavoite on seit-
semän.

– Kannamme kortemme ke-
koon. Veikolla on pienoiskivää-
rillä realistista olla kymmenen 
parhaan joukossa. Minnalla on 
realistista olla hyvän päivän 
tullen finaalissa ja yltää siinä 
vaikka mihin, Peltola sanoo.

Ampujat suuntasivat para-
lympialaisiin 25. elokuuta. Vii-
meistelyleiri pidettiin Inkoossa 
viikolla 32, jolloin ohjelmassa 
oli kilpailun omaista harjoitus-
ta sekä kisavireen luomista. 

– Odotan englantilaisilta paljon. Kisat ovat 
heille tärkeät, kun paralympialaiset ovat sieltä 
lähtöisin. Odotan hyviä kisoja, tosin olivat ki-
sat hyvät Pekingissäkin, Peltola miettii omista 
paralympialaisodotuksistaan.

Veikko Palsamäki ja Minna Leinonen kilpailevat 
Lontoossa. Leinosta avustaa Seija Närhi (takana 
vas.), ja valmentajana toimii Pirjo Peltola.

Veikko Palsamäki.
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Kuka? 
Minna Leinonen
syntymäaika: 18.8.1981, Ristijärvi
asuinpaikka: Jyväskylä
laji: Ilma- ja pienoiskivääri
luokka: SH2 (jousituelta ampuva luokka)
seura: Keski-Suomen Ampujat
Valmentaja: Tapio Säynevirta   
        
tavoite: Saada Lontoon paralympialaisissa 
aikaan oman, parhaan taitotason mukainen tulos

Leinonen oli Suomen ampumajoukkueen kuopus 
Pekingin paralympialaisissa 2008. Nuoruudestaan 
huolimatta hän on kokenut urheilija ja Ateenan 
kisojen kultamitalisti. Lukioikäisenä ampumisen 
aloittanutta Leinosta kuvataan rauhalliseksi ja 
valoisaksi. Hän rakastaa lajiaan ja toivoo urheilu-
uransa jatkuvan pitkään.
Kolmannet paralympialaiset.

saavutukset:
2008 Paralympialaiset, 11. sija,
60 ls ilmakivääri (makuu) 10m 
2007 eM-kulta, ilmakivääri,
eM-4. sija, pienoiskivääri 
2006 MM-4. sija, pienoiskivääri,
MM-5. sija, ilmakivääri
2005 eM-2. sija, ilmakivääri,
eM-4. sija, pienoiskivääri
2004 Paralympiakulta, ilmakivääri
2002 MM-4. sija 

Kuka? 
  
Veikko PaLsaMäki 
syntymäaika: 12.8.1962, Haapajärvi
asuinpaikka: Haapajärvi
laji: Ilma- ja pienoiskivääri
luokka: SH1 (hihnatuelta ampuva luokka)
seura: Haapajärven Ampumaseura
Valmentaja: Tapio Säynevirta
tavoite: Finaalipaikka molemmissa lajeissa 
Lontoon paralympialaisissa

Palsamäki alkoi panostaa ampumaurheiluun 
tosissaan vuonna 1997 ja saavutti jo seuraavana 
vuonna omassa luokassaan MM-hopeaa. Hänen 
vapaa-aikansa kuluu ampumaratojen lisäksi 
ratakelauksen parissa. Haapajärveläisen unelmissa 
siintää paralympiavoitto. Neljännet paralympialaiset.

saavutukset:
2008 Paralympialaiset, 25. sija, ilmakivääri 
(makuu) 10m. Peking, Kiina. 30. sija, 
pienoiskivääri (makuu). Peking, Kiina.
2004 Paralympialaiset 5. sija, ilmakivääri. 
Ateena, Kreikka. Paralympialaiset 14. sija, 
pienoiskivääri. Ateena, Kreikka.
2003 eM-9. sija.
2002 MM-4. sija, pienoiskivääri. Korea.
MM-20. sija, ilmakivääri..
2001 eM-kulta, joukkue, pienoiskivääri. 
2000 Paralympialaiset 5. sija, ilmakivääri. 
Sydney, Australia Paralympialaiset 9. sija, 
pienoiskivääri. Sydney, Australia
1998 M-hopea, joukkue, pienoiskivääri

PARALYMPIALAISTen KeSäKISAT 1960-2008
vuosi paikka urheilijat maat suomalaisia
1960 Rooma 400 23 3
1964 Tokio 390 22 0
1968 Tel Aviv 750 29 1
1972 Heidelberg 1000 44 19
1976 Toronto 1600 42 46
1980 Arnheim 2500 42 46
1984 n.Y./Stoke 

Mandeville *
4000 45 98

1988 Soul 3053 61 61
1992 Barcelona 3020 82 67
1996 Atlanta 3195 103 65
2000 Sydney 3843 123 49
2004 Ateena 4000 146 53
2008 Peking 4000 145 30

* New York USA ja Stoke Mandeville GBR

SUoMen MITALIT PARALYMPIALAISTen KeSäKISoISSA LAJeITTAIn 1960-2008
1960 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 yhteensä

Ammunta 2 3 2  1 1 9
Boccia
Jalkapallo
Jousiammunta 2 3 2 4 1 1  13
Judo 1 1 2
Koripallo
Lentopallo 1     1 1 3
Maalipallo 2 2  4
Miekkailu
Penkkipunnerrus 1  3 2    6
Purjehdus
Pyöräily 1     1 2
Pyörätuolirugby
Pyörätuolitennis
Pöytätennis 2 2 7 2 5 3 2 23
Ratsastus 1 1
Uinti 1 3 7 5 8 10 7 4 2 47
Yleisurheilu 33 30 37 29 8* 2 3 6 4 152
mitaleita yhteensä 1 3 46 40 60 50 25* 13 10 8 6 262

* Taulukkoon ei ole laskettu 1992 Madridissa pidettyjä kehitysvammaisten olympiakisoja, joissa Suomi sai yhden 
yleisurheilumitalin. Seuraavina vuosina kehitysvammaiset ovat olleet mukana paralympialaisissa.

URHEILUAMPUJA 4/201220

2012

 Paralympialaisten ampumaurheilu järjestetään samassa paikassa kuin olympialaistenkin 
eli Woolwichissa Kuninkaallisen tykistön kasarmeilla.    Kuvat: Lassi Palo

Tapio Säynevirta on Minna Leinosen 
ja Veikko Palsamäen valmentaja.
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Ampumaseuroja kutsutaan
me yhdessä -koulutukseen

e
nsi helmikuussa alkavaan seuraavaan seuratoimijoiden Me 
yhdessä -koulutukseen haetaan halukkaita ampumaurheilu-
seuroja. Seurajohdolle tarkoitettu koulutus-/kehittämisohjel-
ma toteutetaan yhteistyössä Suomen Urheiluopiston kanssa.  

Koulutukseen kuuluu kolme lähijaksoa Vierumäellä. Ensimmäi-
nen jakso on 8.-10. helmikuuta, toinen jakso 12.-14. huhtikuuta 
ja kolmas jakso 30.8.-1.9.  Lähijaksojen välissä toimeenpannaan 
seurakohtaista vierihoitovalmennusta Me yhdessä -hengen mukai-
sesti urheilijan polkua silmällä pitäen. 

Kutsumme nyt ampumaurheiluseuroja mukaan toisen vaiheen 
kehittämisohjelmaan. Mukaan pääsevät seuraavat noin kymme-
nen seuraa, jotka valitaan hakemusten perusteella.  

Seurojen on jätettävä hakemuksensa 30. marraskuuta 
mennessä Timo Rautiolle Suomen Ampumaurheiluliittoon 
sähköpostitse: timo.rautio@ampumaurheiluliiitto.fi 

Vapaamuotoisissa hakemuksissa Teidän tulee kertoa seuranne 
tilanne, suurimmat ja tärkeimmät asiat, joissa haluatte onnistua 
ja tarvitsette apua sekä se, kuinka moni seuran johtokunnasta/
hallituksesta tai toimivista vetäjistä haluaa osallistua ja on valmis 
sitoutumaan ohjelmaan. 

Jotta asioita voidaan pohtia luotettavasti ja seurassa voidaan 
viedä asioita myös käytännössä eteenpäin, olisi seurasta mukana 
oltava vähintään 3-4 henkilöä. Toiseen vaiheeseen mukaan pää-
sevät seurat valitaan 14. joulukuuta mennessä, ja niistä ilmoitetaan 
välittömästi kaikille hakemuksensa jättäneille. 

Valitut noin kymmenen seuraa ja niiden ilmoittamat avainhenkilöt 
kutsutaan osallistumaan 12. helmikuuta käynnistyvään Suomen 
Urheiluopiston valmennusohjelmaan. Ohjelmassa on kolme viikon-
loppukurssia perjantai-illasta sunnuntaihin.

Seurajohdon valmennuksen kustannukset (540 €/hlö) jaetaan 
siten, että seura maksaa vain kolmasosan kuluista Ampumaurhei-
luliiton subventoidessa kuluista kaksi kolmasosaa. Jos seurasta 
osallistuu kolme henkilöä, on maksu tuolloin 540 €, joka pitää 
sisällään kaikkien kolmen henkilön valmennuksen, materiaalit ja 
täyden ylöspidon (majoituksen sekä ruokailut). Mikäli osallistujia 
on neljä, on hinta seuralle tuolloin 720 €.

Kehittämis-/muutostoimenpiteet eivät pysähdy tähän toiseen-

kaan ohjelmaan, vaan Me yhdessä -hanke muodostaa jatkuvan 
tukiprosessin, jota jatketaan yhdessä mukana olevien seurojen 
kanssa, sovittu aika ja yhdessä sovitulla tavalla. 

Uusien kehitysryhmien valmennus- ja tukitoimia jatketaan niin 
kauan kuin kehittymiseen halukkaita seuroja ilmoittautuu. Seu-
raavan vaiheen seurojen, jotka eivät päässeet mukaan toiseen 
ryhmään, ja/tai uusien ilmoittautuneiden, tukitoimet ja valmennus 
kolmanteen vaiheeseen käynnistyvät loppusyksyllä 2013.

Apua tarvitaan seuroissa ainakin seuraavissa asioissa: 
– seuranjohtamisen selkiyttäminen
– toiminnan priorisointi ja selkeyttäminen
– seuratoiminnan monipuolistaminen
– valmennus- ja koulutusjärjestelmän kehittäminen
– yhteistyön ja yhteisöllisyyden lisääminen
– toimintakulttuurin muuttaminen
– ratojen laadun parantaminen ja määrän lisääminen  
– lainsäädännön mukanaan tuomiin vaatimuksiin vastaaminen

Hanke nimeltään Me yhdessä kertoo selkeästi uudesta 
seuralähtöisestä työtavastamme. Koulutuksen punaisena 
lankana on Me yhdessä -ryhmän asettamat yleistavoitteet:
– Me yhdessä -toimintatapa ohjaa koko liiton toimintaa
– roolitukset selkiytyvät niin, että toiminta tulee 
suunnitelmallisemmaksi
– meillä on osaavat valmentajat ja ohjaajat kaikissa seuroissa
– ampumaurheilun julkisuuskuvan ja kilpailukyvyn parantaminen
– seurojen elinvoiman varmistaminen ja harrastajamäärän 
pysyvä kasvu
– seurojen imagon parantaminen

Yksityiskohtaisempaa tietoa Me yhdessä -muutosprosessista 
saa liiton nettisivuilta (https://ampumaurheiluliitto-fi.directo.fi/koulutus/).

Me yhdessä -seurajohdon koulutuksesta kiinnostuneet olkaa 
yhteydessä SAL:n Me yhdessä -vastaaviin

Timo Rautioon,
timo.rautio@ammpumaurheiluliitto.fi, puh. 040 820 2300  ja/tai
Rainer Hirvoseen,
rainer.hirvonen@gmail.com, puh. 0400 505199

me yHdessÄ
1.KURSSI

P-HA:n ”kova kolmikko”: Elina Selin (vas.), 
Lars-Christian Schauman ja Jari Kailajärvi.

Me yhdessä -lähijaksojen pääkouluttaja 
Jorma Mäkipää Vierumäeltä.

Ryhmäkuva Me yhdessä -koulutuksen avauksesta: Haapajärven 
Ampumaseura, Kankaanpään Ampujat, Kuopion Ampuma- ja 
Metsästysseura, Nokian Seudun Ampujat, Pohjois-Hämeen Ampujat, 
Siilinjärven Urheiluampujat, Toijalan Urheiluampujat ja Turun 
Seudun Ampujat. Keskellä Rainer Hirvonen (valkopaitainen mies).

Kankaanpään Ampujien tiimi: Petri Esala 
(vas.), Tapio Vähätalo ja Merja Ahonen.

Neljän seuran ryhmätyö menossa: Arto Palin 
(TUA, vas.), Heikki Pääkkönen (KAMS), Sari 
Lähetkangas (HaaAS) ja Merja Forsman (TSA).
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t  ässä sitä nyt sitten ollaan – haastattelemassa 
Ville Häyristä hänen kotikulmillaan Heino-
lassa. Eletään heinäkuun loppupuolta, mutta 

sää on viileä. Haastattelu piti tehdä Hotelli Kum-
pelin terassilla, jonne piti paistaa lämmin iltapäi-
väaurinko. Mutta ei, kahvit nautitaan sisätiloissa.

Matkaa Häyrisen kotiin on vain noin kilomet-
ri. Hän on asunut Heinolassa parin vuoden ajan, 
mutta hotellissa hän ei ollut aiemmin käynyt, mikä 
häntä hivenen huvittikin.

Vilkkaan kesän lukuisat tapahtumat hämärtävät 
ajantajun. On vaikea uskoa, että liikkuvan maalin 
MM-kilpailut järjestettiin edellisen kuukauden 
aikana. Suomi oli kisojen mitalitaulukon ykkönen 
voitettuaan seitsemän kultaa, neljä hopeaa ja kolme 
pronssia. Mitaleja kertyi siis yhteensä neljätoista.

Mitaleja saavutti yhdeksän maata. Eniten mita-
leja voitti Ukraina (20), mutta sillä oli kaksi kultaa 
vähemmän kuin Suomella. Venäjälle kertyi kuusi-
toista mitalia, mutta niistä kultaisia oli vain kolme.

– Menestyimme aikalailla odotusten mukai-
sesti. Heikki Lähdekorpi ylitti odotukset. Monilta 
jäi Jani Suorannan menestys vähän huomaamatta, 
vaikka hän ampui omalla huipputasollaan ja voit-
ti kolme hopeaa ollen porukan tasaisin ampuja. 
Sami Heikkilän, Lähdekorven ja Micaela Qvarn-
strömin mestaruudet sekä poikien joukkuekulta-
mitalit keräsivät suurimman huomion, Häyrinen 
arvioi suomalaismenestystä.

– Mitalitilaston voitto… Onko sitä tapahtunut ai-
emmin koskaan? Ei ainakaan liikkuvassa maalissa.

satsaus ei tuottanut  
toivottua tulosta
Ville Häyrinen, 30, on kotoisin Joutsasta. Tie on 
kulkenut Tampereen ja Turun kautta Heinolaan, 
missä on alkanut nyt kolmas vuosi. Hän viihtyy 
avovaimonsa kanssa pienessä kaupungissa, jossa 
kaikki on lähellä.

– Tämä on sopivan kokoinen kaupunki, ei tol-
kuttoman iso. Kolmen kilometrin työmatka tait-
tuu mukavasti pyörällä, lastentarhanopettajana 
työskentelevä Häyrinen sanoo. Hänen avovaimon-
sa on opettaja.

Häyrinen on entinen aktiiviampuja, Luhangan Am-
pujien kasvatti, joka lukion ja urheilukoulun jälkeen 
päätti keskittyä yhden vuoden ajan ampumiseen. 

– Sitä suosittelen kaikille nuorille urheilijoille, 
jos se vain on mahdollista. Ammattilaisvuosi opet-
ti todella paljon urheilusta, harjoittelusta ja itsestä, 
hän toteaa.

Sen jälkeen ”piti keksiä jotain”, ja niin hän ha-
keutui kouluavustajaksi. Pian hän löysi itsensä 
opiskelemasta lastentarhanopettajaksi.

– Lähdin tälle alalle puhtaalta pöydältä, koska 
en ollut käynyt päiväkodissa, kun aloitin opiskelut, 
Häyrinen nauraa.

Pariskunnalla ei ole omia lapsia, mutta Häyri-

nen on kuitenkin viihtynyt hyvin lasten kanssa.
– Olen tykännyt. Kun olen katsonut avovaimoni 

hommia, en ole varma, että vaihtaisin töitä hänen 
kanssaan, vaikka alun perin opettajan ammatti oli-
kin suunnitelmissani.

Häyrinen aloitti johtamisen erikoisammattitut-
kinnon suorittamisen keväällä. Jatko-opinnot kestä-
vät puolitoista vuotta. Häyrinen perustelee opinto-
jaan sillä, että hänellä olisi vaihtoehtoja, jos nykyisen 
kaltainen työ lasten kanssa alkaa joskus väsyttää. 
Eläkeikäkään kun ei ihan heti ole näköpiirissä. 

Entä sitten Häyrisen ura ampujana? Se oli mää-
rättyyn pisteeseen asti nousujohteinen, kuten hän 
itse sen määrittelee. Vuonna 2003 hän nousi ai-
kuisten maajoukkueryhmään, mutta sen jälkeen ei 
kehitystä enää tapahtunut.

– Tuli taantumaa, vaikka harjoittelin määrällises-
ti paljon. Olin junnumaajoukkueessakin, ja kävin 
parissa maailmancupissa. Sitten tuli ”lukkoja”, joi-
den yli en päässyt. Satsasin lajiin paljon, ja touhu oli 
aika vakavaa. Halusin tuloksia. Olin parhaimmilla-
ni Suomen neljänneksi paras, ja minun olisi pitänyt 
haastaa Krister Holmbergin, Pasi Wedmanin ja Vesa 
Saviahteen kaltaisia ampujia, Häyrinen kertoo.

– Villikarjussa ennätyksekseni jäi 590, joka oli 
nuorten Suomen ennätys siihen asti, kunnes To-
mi-Pekka Heikkilä sen rikkoi. Ilmakiväärissä en-
nätyksekseni jäi 576. 

Ennen Zagrebin MM-kisavuotta 2006 Häyrinen 
päätti, että jos hän ei pääse kisoihin, hän lopettaa. 
Jo ennen keväällä järjestettyjä SM-kilpailuja jälkeen 
oli selvää, että ”tämä oli tässä”. Aseen laittaminen 
laukkuun viimeisen kerran oli ”aika jännä tunne”.

– En päässyt MM-joukkueeseen. Silloin minua 
harmitti, mutta olen nyt parempi valmentajana 
kuin ampujana. Ehkä on parempi näin. En ole 
keksinyt mitä olisin voinut tehdä toisin. Harjoitte-
lin hyvin, ja kaiken piti olla kasassa. Harjoituksissa 
tein maailmanluokan tuloksia, mutta kisoissa niis-
tä hävisi 30 pistettä, Häyrinen naurahtaa.

aktiiviampujasta valmentajaksi
Sen jälkeen monet asiat ovat ”natsanneet kohil-
leen”. Kun Häyrinen muutti kahdeksan vuotta sit-
ten opiskelemaan Tampereelle, Heikkilän veljekset 
aloittelivat ammuntaharrastustaan. 

– Kangasalan Kymppi 64 -seurassa oli aktiivista 
porukkaa, joka järjesti muun muassa leirejä. Ajau-
duin vähitellen siihen porukkaan mukaan ja aloin 
neuvoa heitä. Siitä se sitten lähti – Samin, ”Tom-
pan” ja Jarmo Toivan kanssa. Kun lopetin oman 
ampumaurani, minulla oli aikaa keskittyä muiden 
tekemisiin.

– Ihan sattumalta kaikki ei kuitenkaan käynyt. 
Taustalla oli kyllä tietoinen halu jakaa itse oppi-
maani muille, sillä olin urani aikana pohtinut pal-
jon harjoittelua ja valmentautumista sekä saanut 
aika paljon valmennusta ja nähnyt läheltä maail-
man huippujen tekemistä. Koin saaneeni paljon 
tältä lajilta ja halusin myös antaa sille jotain. Voisi 
sanoa, että olen aika intohimoinen riistamaalimies, 
ja jotenkin vain koen tämän lajin ja harrastajapo-
rukan omakseni, Häyrinen miettii.

– Pitkäaikainen lajivalmentajamme Erkki Rin-
takoski on osaltaan ”syyllinen” valmennuskiinnos-
tukseeni. Taisipa Eki joskus omaan persoonalliseen 
tyyliinsä todeta, että ”jospa yrittäisit valmennusta, 
kun sinusta ei näytä ampujaa tulevan”. Muutama 
vuosi ajatusta piti kypsytellä.

Sittemmin Häyrinen on käynyt Ampumaurhei-
luliiton alimman tason valmentajakoulutuksen, 
mutta hänen tarkoituksenaan on ”jatkaa eteen-
päin” eli kouluttautua tälläkin saralla lisää. Vuo-
desta 2008 lähtien hän on toiminut oto-pohjalta 
liikkuvan maalin lajivalmentajana. Ampumaur-
heiluliiton virkavapaalla valmennuksen johtajan 
tehtävistä oleva Leena Paavolainen soitti Häyrisel-
le ja kysyi tämän kiinnostusta tehtävään.

– Minun oli helppo ottaa tehtävä vastaan, kos-
ka ampujat olivat tuttuja ja maajoukkueessa oli jo 
omia valmennettavia. Tämä työ vie leireineen ja 
kisamatkoineen noin 30 vuorokautta vuodessa. 

Ville Häyrinen ryhtyi ampumauransa päätyttyä valmentajaksi

mies liikkuvan maalin
menestyksen takana

Villestä olisi hyvä tehdä juttu 
Urheiluampuja-lehteen, sanoivat 

liikkuvan maalin maajoukkueampujat 
useaan otteeseen Ruotsissa 

kesäkuussa järjestettyjen MM-
kilpailujen aikana. Perustelu oli 
perin yksinkertainen ja painava: 

lajivalmentaja Ville Häyrinen 
on mies liikkuvan maalin 

suomalaismenestyksen takana.

Teksti ja kuvat:
Lassi Palo

Krister Holmberg ja Ville Häyrinen liikkuvan maalin 
MM-kilpailuissa Tukholmassa kesäkuussa.
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Lisäksi tulevat tietysti suunnittelutyöt sekä se aika, 
jonka olen puhelimessa, sanoo Häyrinen, jolla on 
valmentajan tehtäviin sivutoimilupa Heinolan 
kaupungilta.

Liikkuvan maalin maajoukkueampujista Suo-
ranta ja Lähdekorpi sekä Sami ja Tomi-Pekka 
Heikkilä ovat hänen henkilökohtaisia valmennet-
taviaan.

Valmentajavuodet ovat olleet Häyrisen mukaan 
antoisia. Leirit ja arvokisamatkat ovat olleet hieno-
ja kokemuksia, ja niissä hän on päässyt näkemään 
asioita ”eri tasoilla”. Mukavaa vastapainoa omalle 
ansiotyöllesi siis?

– Kyllä. Esimerkiksi Ruotsin MM-kilpailut oli-
vat iso tapahtuma. Olen tykännyt tästäkin.

Paavolainen vitsaili kaksi vuotta sitten Saksas-
sa järjestettyjen ISSF:n kaikkien lajien MM-kil-
pailujen yhteydessä, ettei Häyrisen työ liikkuvan 
maalin valmentajana eroa mitenkään hänen päi-
vätyöstään. Vaikka Häyrinen ei ole kommentista 
lainkaan pahoillaan, hän täsmentää:

– Valmentajana olen aikuisten kanssa tekemi-
sissä, ja kaikilla on kova motivaatio. Liikkuvan 
maalin porukan toiminta voi joskus näyttää ko-
hellukselta ja pelleilyltä, mutta vakavuus on koko 
ajan taustalla. ”Ylikeskittymisellä” ei saada mitään 
aikaiseksi. Siksi on osattava myös rentoutua. Kris-
ter on tästä hyvä esimerkki. Mutta toisaalta onhan 
tämä semmoinen lastentarha.

tulevaisuus mietityttää
Häyrinen tekee töitä lajivalmentajana, mutta ”pa-
perilla” ei asioita ole kuulemma sovittu. Tunkua ei 
hänen pestilleen myöskään ole. 

– Tilanne on siinä mielessä huonoissa kanti-
missa, huolestuttavan huonoissa. Yhden käden 

Lukemista, juoksua  
ja metsästystä
Ville Häyrisellä on kolme harrastusta 
ylitse muiden: lukeminen, juoksemi-
nen ja metsästys. Viimeksi mainitun 
hän aloitti jo kouluikäisenä isänsä ja 
veljensä kanssa. Tätä kautta hänen 
oli helppo siirtyä ampumaurheiluun 
ja liikkuvaan maaliin. Ensimmäisiin 
juoksukilpailuihin radalla hän sen 
sijaan osallistui ensimmäisen kerran 
vasta viime talvena. Kirjoja hän ahmii 
jatkuvasti.

– Metsästys on pitkäaikaisin ja in-
tohimoisin harrastukseni. Sen parissa 
menevät viikonloput elokuusta maalis-
kuuhun, hän hymyilee.

Häyrisellä on koko ajan joku kirja 
kesken. Hän lukee monta kirjaa viikos-
sa. Aiheet vaihtelevat laidasta laitaan, 
mutta suurin osa niistä liittyy histori-
aan ja elämäkertoihin. Haastattelua 
tehdessä meneillään oli juoksija Pekka 
Vasalasta kertova kirja, ja edellisellä 
viikolla hän oli lukenut amerikkalaisen 
tennistähden Andre Agassin elämä-
kerran.

Lukemiseen riittää aikaa, koska 
Häyrinen ei juurikaan katso televisiota. 
Saattaa mennä viikkokin, ettei hän 
katso sitä lainkaan. 

– Urheilua tykkään telkkarista kat-
soa, mutta minulla ei ole esimerkiksi 
yhtään sarjaa, jota seuraisin. Urhei-
lutarjonta on yleisillä kanavilla aika 
heikkoa. Ja kaiken lisäksi olen huono 
valvomaan. 

Häyriseltä kuluu aikaa myös kasvat-
tajaseuransa Luhangan Ampujien eri 
toimissa, ja nyt hän on alkanut hoitaa 
Heinolan Ampujien riistamaalijaoston 
puheenjohtajan tehtävää. Hän vetää 
myös lasten yleisurheilukouluja. 

Häyrinen juoksi ensimmäisen puoli-
maratoninsa vuonna 2004. Ratakisaan 
hän ”uskaltautui” ensimmäisen kerran 
talvella. Sittemmin 800 metrin ennätys 
on kohentunut kelpo lukemiin 2.11,8. 
Sen verran hänessä on huippu-
urheilijan ainesta jäljellä, että tavoite on 
selkeästi asetettu:

– Aikaa painuu vielä alle 2.10:n.
Facebookissa hän kertoo hauskaan 

tyyliinsä tekemisistään, jotka liittyvät 
usein juoksuharrastukseen. Yksi her-
kullisimmista on ollut tämä: ”Pyörälenk-
ki koiran kanssa ja päälle pieni uinti 
Kymessä, jälkiviisasteluna voisi todeta 
että puhelin olisi kannattanut ottaa 
pois taskusta.”

sormet riittävät hyvin laskemaan liikkuvan maalin 
valmentajat. Junnujen harrastajamäärissä olemme 
kuitenkin ihan Euroopan kärkitasoa. Mutta tyttöjä 
pitää löytää lisää – Micaelalle jatkajia. Olemmekin 
yrittäneet pitää lajia esillä ja käydä näyttäytymässä 
eri yhteyksissä. 

Suomi on kuitenkin menestynyt liikkuvassa 
maalissa erinomaisesti. Menestykseen on kiinni-
tetty huomiota myös kilpailevissa maissa. Häy-
risen mukaan suomalaisia kuunnellaan ja heistä 
ollaan kiinnostuneita.

– Monet maat ovat kiinnostuneita tulemaan 
harjoittelemaan Suomeen. Emme harjoittele eri 
tavalla kuin muut, mutta ehkä eri painotuksin. 

Tulevaisuudennäkymiä Häyrinen pitää ”koh-
tuullisina”, vaikka viime vuosikymmenen SM-
kilpailujen osanottajamääristä ollaankin jäljessä. 
Häyrisen sanoin: ”Lisää porukkaa mahtuu mu-
kaan, totta kai.”

Yksi iso asia on liikkuvan maalin olympiasta-
tus, jota sillä ei ole ollut sitten Ateenassa vuonna 
2004 järjestettyjen olympialaisten. Kansainvälinen 
olympiakomitea (KOK) vaati, että ampumaur-
heilun seitsemästätoista lajista piti pudottaa kak-
si pois, ja niin liikkuvan maalin kanssa karsittiin 
naisten kaksoistrap. 

Kuten edellisessä Urheiluampuja-lehdessä ker-
rottiin, liikkuva maali on aloittanut pitkän proses-
sin päästäkseen takaisin olympialaisiin vuonna 
2020. Häyrinen pitää olympiastatuksen menetystä 
isona pettymyksenä ja olisikin siksi erittäin iloi-
nen, jos laji palaisi olympialaisiin.

– Tämä on kovin olympiavetoista toimintaa. Jos 
Pekka Kuusiston visio toteutuisi, se olisi iso juttu 
lajille kansainvälisesti. Olemme kuitenkin kohta-
laisen iso laji ampumaurheilun sisällä.  u

Olen aika intohimoinen 
riistamaalimies, 
ja jotenkin vain 
koen tämän lajin ja 
harrastajaporukan 
omakseni, Ville 
Häyrinen sanoo.
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Jaakko Björkbacka oli kilvan pääsuosik-
ki viime vuoden voittonsa johdosta. Se ei 
tutisuttanut jämäkän miehen suorituksia 

pienoiskiväärin makuuasennon kilpailussa. Hän 
teki peruskilpailussa 592:n ja finaalissa 101,9 pis-
teen tuloksen. Itävallan Gernot Rumpler nappasi 
kultamitalin peruskilpailun 593 ja finaalin 103,2 
pisteen tuloksin.

– Tiesin olevani paremmassa kunnossa kuin 
vuosi sitten Belgradissa. Mitalia odotin tälläkin 
kerralla. Paineita en edellisen vuoden voitolla ka-
sannut harteilleni, Björkbacka tuumi tyynesti.

Tyttöjen kiväärilajeissa tarkin suomalainen 
oli savonlinnalainen Annika Sihvonen. Hän oli 
makuuasennossa kolmastoista. Lajin joukkuekil-
pailussa Sihvonen, Katarina Långström ja Gisela 
Miettinen jäivät kahden pisteen päähän pronssi-
mitalista. Pronssijoukkue oli vain pisteen edellä 
suomalaisia, mutta tasatuloksella Bulgaria olisi 
useamman sisäkymppinsä ansiosta ollut Suomea 
edellä.

– Tavoitteenani olivat hyvät suoritukset omalla 
tasollani. Odotukset täyttyivät puoliksi, suorituk-
set olivat omaa tasoa, mutta hieman alakanttiin, 
Sihvonen selvitti.

– 3x20 kisan pystyosuus meni todella hyvin. 
Olen harjoitellut sitä tällä kaudella enemmän kuin 
ennen. Olin tyytyväinen, että sain sen onnistu-
maan myös kisassa. Hihnalajien osalta tulokset 

jäivät alle keskitasoni. Makuuammunnan kisa oli 
minulle vaikea. Osittain meni todella hyvin, mutta 
tein myös huonoja pätkiä.

Katarina Långström tavoitteli asentokisassa 
normaalia kisasuoritustaan, ja tulos oli aika lähel-
lä hänen kauden keskiarvoaan. Hihna-asennoista 
pieni epäonnistuminen jäi vähän kirkkonumme-
laista harmittamaan.

– Makuuasennon joukkuekisasta odotin mi-
talia, eikä se kauaksi jäänyt. Vähän fiksummalla 
ammunnalla olisin helposti saanut ainakin ne pari 
lisäpistettä, ja se harmittaa aika paljon. Kokonai-
suudessaan kisoista jäi kuitenkin hyvä fiilis. Oli 
hyödyllistä päästä ampumaan vaikeahkoon tuu-
leen, Långström tuumi.

lindgren ja Kuusela onnistuivat
Nuorten pistoolivalmentajalla Jyrki Latvalalla oli 
Italiassa kolme nuorta ampujaa. Therese Lind-
gren ja Joonas Kuusela tekivät taitotasonsa mu-
kaiset tulokset.

– Kolme nuorta selvitti näyttökisoissa asetta-
mamme tulosrajat. Olen heidän suorituksiinsa 
tyytyväinen. Joonas Kuusela on vasta 16-vuotias. 
Sodankyläläinen sivusi vakiopistoolissa ennätys-
tään. Tammisaarelainen Therese Lindgren laukoi 
monia hyviä sarjoja ja on hyvällä ampujan polulla. 
Miika Leppänoro epäonnistui, mutta painavana 
syynä ivalolaisella olivat aseen syöttöhäiriöt.

Jaakko Björkbacka
taas eM-mitalimies

Kuusela avasi arvokisojensa sarjan. Kansainväli-
nen kokemus rajoittui tänä vuonna kahteen Viroa 
vastaan käytyyn maaotteluun.

– Tavoitteenani oli tehdä rento suoritus ja parantaa 
omia ennätyksiä. Oman ennätyksen sivuaminen va-
kiopistoolissa oli positiivinen juttu. 50 metrin pistooli 
kulki ajoittain hyvin, mutta yksittäiset huonot lauka-
ukset pudottivat tulosta. Urheilupistoolissa tarkkuus-
osa ei kulkenut odotetulla tavalla, Kuusela analysoi.

Juha Hirvi toimi koko joukkueen ja lisäksi ki-
vääriampujien johtajana. Häntä ilahdutti tietenkin 
erityisesti Björkbackan saavuttama hopeamitali.

– Jaakko oli suosikki, joka kesti hienosti paineet. 
Joukkuekilpailussa odotin kivääriampujien yltä-
vän mitaleille saakka.

lahjakkuus ei riitä
Hirvi tutki kisojen tulosluetteloa ja totesi nuorten 
tulosten kovan tason. Hän painotti sitä, että pelkkä 
ampumaharjoittelu ei enää riitä, vaan urheilijalla 
on oltava myös hyvä fyysinen kunto. Lahjakkuus 
ei myöskään yksinään riitä.

– Jos edessämme on lahjakas suomalainen ja 
yhtä lahjakas ulkomainen ampuja ja jälkimmäisen 
harjoitusmäärä on moninkertainen suomalaiseen 
verrattuna, on helppoa arvata, kumpi kaksikosta 
on tulosluettelossa edellä, kotkalainen tuumi ja 
toivoi, että ampujillamme olisi oma halu ja mah-
dollisuudet lisätä harjoitteluaan.

Lehtimäen Ampujia edustava Jaakko 
Björkbacka laukoi toiseksi nuorten 
kivääri- ja pistoolilajien EM-kilpailussa 
Italian Bolognassa heinäkuussa 
järjestetyissä kilpailuissa. 

Tekstit: Matti Erkkilä   Kuvat: Lassi Palo



25URHEILUAMPUJA 4/2012

Kivääri 50m 60 ls makuu + 10 ls finaali, pojat 1) Gernot Rumpler Itävalta 
696,2 (593+103,2), 2) Jaakko Björkbacka Suomi 693,9 (592+101,9), 3) Georget 
Alexandre Ranska 693,4 (589+104,4), … 35) Aleksi Leppä Suomi 581, … 42) 
Anton Aprelev Suomi 577.
Joukkuekilpailu: 1) Saksa 1763, 2) Itävalta1759, 3) norja 1757, … 6) Suomi 1750.

Kivääri 50m 3x40 ls + 10 ls finaali, pojat 1) Jan Lochbiler Sveitsi 1250,1 
(1159+91,1), 2) Kirill Grigorian Venäjä 1249,8 (1158+91,8), 3) Michael Janker Saksa 
1246,9 (1153+93,9), … 15) Jaakko Björkbacka Suomi 1141, … 27) Aleksi Leppä 
Suomi 1131, 28) Anton Aprelev Suomi 1131.
Joukkuekilpailu: 1) Venäjä 3446, 2) Saksa 3434, 3) Serbia 3433, … 8) Suomi 3403.

Kivääri 50m makuuasento, tytöt 1) Malin Westerheim norja 590, 2) Siw Anita 
Dramstad norja 589 (34 sisäkymppiä), 3) Yevhenija Borysova Ukraina 589 (30), 
… 13) Annika Sihvonen Suomi 585, … 22) Katarina Långström Suomi 580, … 31) 
Gisela Miettinen Suomi 578.
Joukkuekilpailu: 1) norja 1764, 2) Venäjä 1745, 3) Bulgaria 1744, 4) Suomi 1743.

50m vapaapistooli, pojat, 1) Michael Schwald Saksa 646,5 (555+91,5), 2) nikolai 
Kilin Venäjä 644,2 (555+89,2), 3) Pavlo Korostylov Ukraina 639,6 (547+92,6), … 27) 
Joonas Kuusela Suomi 523, … 30) Miika Leppänoro Suomi 511.
Joukkuekilpailu: 1) Saksa 1631, 2) Ukraina 1611, 3) Venäjä 1606.

25m urheilupistooli, tytöt 1) Svetlana Medvedeva Venäjä 776,8 (576+200,8), 
2) natalia ordina Venäjä 773,3 (571+202,3), 3) Doreen Vennekamp Saksa 769 
(568+201), … 14) Therese Lindgren 564 (279+285). 
Joukkuekilpailu: 1) Venäjä 1713, 2) Saksa 1697, 3) Tshekki 1693.

50m kivääri 3x20 ls + 10 ls finaali, tytöt  1) Siw Anita Dramstad norja 677,7 
(585+92,7), 2) Tanja Perek Kroatia 677,6 (580+97,6), 3) Julia Zykova Venäjä 675,6 
(583+92,6), … 25) Annika Sihvonen Suomi 568, … 29) Katarina Långström Suomi 
567, …36) Gisela Miettinen Suomi 565.
Joukkuekilpailu: 1) norja 1734, 2) Saksa 1727, 3) Itävalta 1724, … 10) Suomi 1700.

25m olympiapistooli, pojat 1) Jean Quiquampoix Ranska 27 (fin. ee), 2) Andrej 
Shchopetkov Venäjä 24, 3) emanuel Müller Saksa 22.
Joukkuekilpailu: 1) Venäjä 1689, 2) Saksa 1688, 3) Ranska 1679.

25m pistooli, pojat 1) Florian Fouquet Ranska 577 (285+292), 2) Christian 
Klauenboesch Sveitsi 575 (284+291), S-off 49, 3) Vincent Jeanningros Ranska 575 
(288+287), S-off 48, … 23) Joonas Kuusela Suomi 553 (275+278), … 26) Miika 
Leppänoro Suomi 541 (281+260).
Joukkuekilpailu: 1) Venäjä 1722, 2) Ranska 1720, 3) Sveitsi 1713.

25m vakiopistooli, pojat 1) oleg Barabanov Venäjä 560 (s-off 45), 2) Christian 
Freckmann Saksa 560 (S-off 44), 3) Vincent Jeanningros Ranska 557, … 10) 
Joonas Kuusela Suomi 546, …17) Miika Leppänoro Suomi 511.
Joukkuekilpailu: 1) Ranska 1665, 2) Venäjä 1660, 3) Sveitsi 1633.

tUloKset lÖytyVÄt KoKoNaisUUdestaaN osoitteesta
http://results.sius.com/ShootEvent.aspx?Championship=EuropeanChampionshipJunior20
120710BolognaITA&ShootEvent=FR3X40MJ

em-hopeamitalisti
Jaakko Björkbacka:
osaan, osun – anna palaa!
Näin yksinkertaista se on, jos on kunnossa ja luottaa itseensä. Jaakko 
Björkbacka omasi nämä perusasiat ja voitti nuorten Euroopan 
mestaruuden viime vuonna ja EM-hopean tänä kesänä Italian Bolognassa. 
Lajina oli pienoiskiväärin makuuasennon nuorten EM-kilpailu.

– Viime vuoden voittoani pidettiin yleisesti yllätyksenä. 
Minulle se ei sitä ollut. Olin silloinkin hyvässä kunnossa ja uskoin 
mitalimahdollisuuksiini. Tänä vuonna olin jopa paremmassa kunnossa 
ja tiesin odottaa mitalia nytkin.

– Ampumakeli oli hyvä. Minuun iski pieni paniikki, kun tulokseni oli 
vain 592 pistettä ja ampumakeli hyvä. Riensin tulostaululle, näin olevani 
toisena ennen finaalia, ja se rauhoitti, 19-vuotias Björkbacka selvitti.

– Hitaasti tuo tuloskunto kehittyy. Viime vuonna peruskilpailun 
tulokseni oli sama 592 ja nyt tein 0,4 pistettä paremman finaalituloksen 
ja yhteistuloksen 693,9, hopeamies tuumasi. 

Todellisuudessa kehitystä on tapahtunut paljon enemmän. Siitä 
ovat todisteina hänen kauden parhaat tuloksensa 598 ja 594-595. 
Jälkimmäisiä hän on tehtaillut useaan kertaan.

Björkbacka on menestynyt parhaiten pienoiskiväärillä makuulta, 
mutta sitä lajia hän ei ole treenannut muita ampuma-asentoja 
enempää. Vankka ampuma-asento löytyy helpohkosti, ja siitä on 
itseluottamusta omaavan hyvä liipaista.

Ensi vuonna Björkbacka kilpailee Y-sarjassa. Sinne hänen on 
helppoa siirtyä, sillä makuuasennon kilpailuissa hän on jo korkealla 
tasolla. Maailmancupin kilpailut nuorukaista kiinnostavat, mutta hän 
odottaa levollisena SAL:n päätöksiä tulevista valmennusryhmistä ja 
kilpailuohjelmasta.

Isä oli Jaakonkin ensimmäinen autokuski ja valmentaja 
ampumauran alkuvuosina 2004-08. Sen jälkeen hänellä on ollut onni 
saada ohjeita Mauri Röppäseltä, Pasi Wedmanilta, Juha Hirveltä ja 
Hanna Etulalta.

Liittovalmentajat Wedman ja Hirvi ovat olleet keskeisimmässä 
osassa lupauksen taitojen kehittämisessä.

Nuorten em-kilpailut (kivääri- ja pistoolilajit), 12.-17.7. Bologna, Italia

Jaakko Björkbacka (vas.) palkintopallilla Itävallan Gerndt Rumplerin ja 
Ranskan Georget Alexandren kanssa. Kuva: ESC

Annika Sihvonen oli EM-kisoissa parhaimmillaan 13:s.  
(Kuva viime vuoden EM-kilpailuista.)
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Vierumäen maisemissa valmentautuu vuosittain kymmenien eri lajien 
urheilijoita. Huippuolosuhteissa harjoittelevat niin lajin harrastajat 
kuin ammattilaisetkin.

Lisätietoja:
myynti@vierumaki.fi 
puh. (03) 8424 11/vaihde
www.vierumaki.fi

Menestykseen 
Vierumäeltä

Tiesitkö, että Vierumäki onolympiaurheilun virallinen harjoituskeskus?

Uusia aikuisia kykyjä tupsahtaa harvakseltaan 
Ampumaurheiluliiton olympialajeihin. Yksi 
sellainen on Reetta Hynninen, joka asteli uteliaana 
ampumakouluun vuonna 2009. Kolme vuotta 
myöhemmin hänen ilmapistoolin ennätyksensä on 
382 ja tämän syksyn tavoite on 385! 

Viime ilma-asekaudella Reetta Hynninen voitti kaksi EM-näyttökisaa ja 
sijoittui SM-kilpailussa toiseksi. Kuulostaa huimalta, mutta on totta.

Tuttava viekoitteli kokeilemaan pistooliammuntaa. Hynninen ei ollut kiin-
nittänyt ampumaharrastukseen mitään huomiota, vaikka pappa tosin har-
rasti kilpa-ammuntaa ja isällä oli aseita. Lajia ei kuitenkaan naiselle koskaan 
kotona tuputettu. 

Nyt hän saa niin papaltaan kuin isältään paljon kannustusta.
– Alku oli kammottava. Taulussa osumat pääsääntöisesti pysyivät, mutta 

kyllä seinissäkin helisi. Olin varma, että en koskaan kilpailisi, mutta jo vuotta 
myöhemmin tähtäsin kymppiä Suomen urheiluopistolla SM-kisassa, Hynni-
nen, 29, kertoo iloiten.

Hänen ajatuksensa harrastuksen vakavuudesta muuttuivat nopeasti. Nyt 
hän haluaa SAL:n maajoukkueryhmään, kansainvälisiin kilpailuihin – ja Rio 
de Janeiron vuoden 2016 olympiakisoihin!  

Tuntuu utopistiselta. Mutta vain tuntuu, kun kuulee päättäväisen naisen 
perustelut. Tulostaso (380) on noussut kolmessa vuodessa lähelle kansain-
välistä tasoa.

– Vahvuuksiani ovat tahto ja määrätietoisuus. Minulla on mahdollisuus 
lisätä aikaa harjoitteluun, ja taloudellinenkin puoli on huomioitu. Tärkeänä 
pidän sitä, että kanssani työskentelee osaava tiimi, johon kuuluvat valmentaja 
Timo McKeown, urheilupsykologi Sampo Kettunen ja optikko. Muidenkin 
osa-alueiden osaajia on tiedossa.

Poliisien Ampumaseuraa edustava Hynninen pitää kilpailemisesta. Jännitystä 
on sopivasti, ja hän tuntee olevansa henkisesti vahva. Silti hän haluaa vahvuuttaan 
ja muitakin osa-alueita kehittää, sillä kehittämisen varaa naisen mielestä on.

– Minun esikuvanani on seurakaveri Kai Jahnsson. Oli ilo seurata tv:n vä-
lityksellä hänen menestystään Lontoon olympiakisoissa. Siitä sain harjoitte-
luuni vielä lisäpotkua, lupaus kertoo.

Teksti ja kuva: Matti Erkkilä

Kai Jahnsson
Reetta Hynnisen
esikuvana

Reetta Hynninen on kolmen vuoden harjoittelun perusteella noussut 
naisten pistoolilajeissa kansalliselle kärkitasolle. Kansainväliselle tasolle 
nouseminen on hänen lähiajan tavoitteensa. Jos epäonnistun kilpailussa, 
käsittelen tapahtuneen ja otan virheistä oppia, hän selvittää.

Reetta 
Hynninen 
synt.: 11.7.1983, 
Kirkkonummi
Kotipaikka: Helsinki
aviosääty: Sinkku
seura: Poliisien 
Ampumaseura
Valmentaja: Timo McKeown 
Koulutus ja ammatti: Artesaani ja 
verhoilijamestari. Ryhmäpäällikkö oy Intercheese Ltd -yrityksessä.
mielimusiikki: Suomi-rock, filliksen mukaan raskaampaa ja kevyempää. 
Mm. Apulanta, Herra Ylppö&ihmiset, Viikate, Kotiteollisuus, Jukka Poika.
mielielokuva: Pearl Harbour.
mielikirja: Paolo Coelho: Portobellon noita.
muut harrastukset: monenlainen liikunta, kuten lenkkeily, uinti, 
kuntonyrkkeily, bodycombat, bodypump.
ennätykset: Ilmapistooli 382 (2011), urheilupistooli 575 (2012)
ennätyksen kehitys ilmapistoolilla:
2009: 365 pistettä, 2010: 379, 2011: 382. 
parhaita saavutuksia:
ilmapistoolin SM-2012 toinen, peruskilpailun tulos 378. Savonlinnan ja 
Kupittaan eM-näyttökilpailujen voitot syksyllä 2011. 

olympiakisat Hynnisen tavoitteena

Kuka? 
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Tiesitkö, että Vierumäki onolympiaurheilun virallinen harjoituskeskus?

Kai Jahnsson
Reetta Hynnisen
esikuvana
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Aselakiin vuosi sitten tehdyt muutok-
set eivät olleet näennäisesti suuria. 
Ne koskettivat eniten pistoolilupaa, 
jossa ikäraja nostettiin 20 vuoteen. 
Pitkien aseiden ikäraja nostettiin 

15:stä 18 vuoteen. 15–17-vuotiaille jätettiin mah-
dollisuus rinnakkaislupaan metsästyksessä tai 
ampumaurheilussa käytettäville pitkille aseille. Pis-
toolilupa annetaan 15–19-vuotiaalle vain "erittäin 
painavin perustein". Puolivirallisesti on puhuttu 
maajoukkuetasoisista valmennettavista.

Pistooliluvan hakijoille säädettiin luvan edelly-
tyksenä pakollinen ja todistettu kahden vuoden 
"aktiivinen" harrastusaika. Luotiin uusi toimija 
"ampuma-asekouluttaja". Tämä antaa hakijalle 
kirjallisen todistuksen suoritetusta ampumahar-
rastuksesta. Harrastuskertoja on oltava vähintään 
kymmenen kahden vuoden ajanjaksona. Käytän-
nössä pistooliluvan hakijoille luotiin kahden vuo-
den odotusaika, jota voisi kutsua "karenssiksi".

Kaikkien aseiden luvanhakijoita koskettaa tie-
tokoneella suoritettava soveltuvuustesti. Tästä on 
vain muutamia helpotuksia. Testattava vastaa 267 
kysymykseen yksinkertaisella valinnalla "kyllä" 
tai "ei". Soveltuvuustestin jälkeen hakijat joutuvat 
poliisin suorittamaan henkilökohtaiseen haastatte-
luun kerran tai kahdesti. Testiä ja haastattelua ei voi 
sovittaa samalle käynnille.

Vähän aikaisemmin aseluvan hinta oli kallis-
tunut 32 eurosta 72 euroon. Uuden aselain lisäksi 
poliisilaitosten lupatiskit olivat ruuhkautuneet sa-
maan kasaan sattuneista poliisilaitosten yhdistämi-

sistä ja supistuksista.
Passien voimassaoloaika lyheni kymmenestä 

viiteen vuoteen EU-direktiivillä. Ruuhkat poliisi-
laitoksilla pahenivat, jonottajien tunteet kuumeni-
vat ja käsittelyajat pitenivät. 

Lopulta mentiin järjestelmään, jossa aselupaha-
kemusta ei voinut edes jättää sisälle ilman ajan-
varausta. Aseluvan hakijalle tulee kolme tai neljä 
käyntiä poliisilaitokselle. 

Kaiken seurauksena aseenomistajan ja sel-
laiseksi haluavan pinna on kiristynyt. Lainlaa-
tijaa ei ole kehuttu. Sekä kuluttaja että kauppa 
ovat reagoineet uuteen lakiin äänekkäästi. 
Kritiikkiä on satanut rankastikin soveltu-
vuustestiä myöten.

soveltuvuustesti
Testin sisältö ei ole julkista eikä voikaan 
olla, kun tarkoituksena on peilata aselu-
van hakijan sielun syövereitä spontaaneilla 
vastauksilla. Testin formaatti ei ole uusi, vaan se on 
tuttu viime vuosina varusmiespalveluksen suorit-
taneille. Sille on annettu epäkunnioittava liikanimi 
"pällitesti" tai "palikkatesti".

Testin läpäisyprosentista ei ole kerrottu tilas-
totietoa. Poliisi on ilmoittanut ylimalkaisesti, että 
valtaosa hakijoista läpäisee testin, eikä siinä reput-
taminen ole peruste aselupahakemuksen hylkää-
miselle. Hylätty selviää reputuksesta toimittamalla 
lääkärintodistuksen lupahakemuksen liitteeksi. So-
veltuvuustestiä ei voi uusia.

Testistä ei peritä erillistä maksua, vaan se on osa 
aseluvan 72 euron hintaa. Testi kuitenkin lisää po-
liisin kustannuksia. Sitä varten täytyy järjestää tilat, 
tietokoneet ja valvoja/opastaja. Henkilöresursseja 
sitoutuu. Pitkässä juoksussa nämä kustannukset 
tulevat vaikuttamaan aseluvan hintaan.

Testi haittaa aseiden kauppaa psykologisista 
syistä. Pitkän linjan asekauppias Reijo Rantanen 
Humppilasta kertoo, että tieto soveltuvuustestis-
tä on estänyt monen metsästysaseen uusimisen. 
Rantanen on käynyt paikkakunnalla kauppaa 60 
vuoden ajan, joten vanhat asiakkaat puhuvat hänen 
kanssaan luottamuksella.

– Moni on kertonut minulle, että ”kun en ole tä-
hän ikään tietokonetta koskaan käyttänyt, en kyllä 
aloita nytkään”. Asiakkaat jopa pelkäävät, että ny-
kyisetkin aseluvat voidaan peruuttaa, jos testissä 
reputtaa. Näin jää uusi metsästyskivääri tai haulik-
ko ostamatta.

Asealan Elinkeinonharjoittajat ry:n puheenjoh-
taja Antti Sukuvaara on samoilla linjoilla:

– Moni vanhempi metsämies on saattanut luo-
pua ajatuksesta uusia aseitaan. Sellainen, joka on 
omistanut aseita kauan, pitää soveltuvuustestiä 
ja haastatteluja turhana simputuksena. Kaluston 
uusiminen jää ehkä viitseliäisyydenkin vuoksi te-
kemättä. 

– Minulle ei ole mitenkään valjennut, miksi 
aseella tehtävää rikosta suunnitteleva aloittaisi to-
teutuksen hankkimalla uusia aseita, kun niitä on jo 
ennestään? Suurin lakimuutoksen epäkohta on se, 
että lupahallinnon resurssit tuhlataan vanhoihin 
aseenomistajiin. Pitäisi keskittyä niihin, jotka ha-
kevat ensimmäistä lupaansa ja ehkä myös niihin, 
joiden aseenomistuksen historia on nuori. 

– Jos henkilöllä on ollut rikkeetön aseen omis-
tushistoria esimerkiksi kymmenen vuotta ja tämä 
haluaa uusia kalustoaan, sellaisen henkilön hank-
kimisluvan harkinnassa ei pitäisi olla suurtakaan 
ihmettelemistä.

Soveltuvuustestiasetuksen sanamuoto löytyy 
tästä: www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110572 

ampuma-asekouluttaja
Uusien säädösten myötä synnytettiin uusi toimija 
nimeltä ampuma-asekouluttaja. Tämä henkilö to-
distaa, että aseluvan hakija on suorittanut vaadi-
tut kymmenen harrastuskertaa viimeisen kahden 
vuoden aikana. Ilman tällaista harrastustodistusta 
ei pistoolilupaa voi hakea. 

Poliisi kouluttaa ampuma-asekouluttajat ja pe-
rii siitä 29 euron maksun per ”nokka”. Koulutettu 

Teksti: Pekka Suuronen   Kuvat: Matti Erkkilä, Pekka Suuronen

UUsi aselaKi 
– ensimmäisen vuoden tilinpäätös

Aselain uudet säädökset 
– kansan suussa ”vuoden 
2011 aselaki” – astuivat 
voimaan viime vuoden 
kesäkuussa. Sen kanssa 
on eletty nyt runsas vuosi. 
Mitkä ovat tuntemukset? 
Kyselläänpä kentältä.

Ylikomisario Pekka Ylikippari myöntää 
aseluvat Salossa ja ympäristön kunnissa.
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kouluttaja joutuu maksamaan 79 euroa todistuk-
sesta, että hänet on hyväksytty ampuma-asekou-
luttajaksi. Yhteensä siis 108 euroa. Jos kouluttajan 
tiedot muuttuvat, hänen on maksettava muutok-
sista 26 euroa.

Ensimmäisten koulutusten sisältöä ja tasoa 
kritisoitiin voimakkaasti. Rehellisyyden nimessä 
kouluttajapoliisitkin olivat tehtävässään tuoreita. 
Ehkä taso nousee kokemuksen myötä.

Tarkoitus lienee ollut, että jokaisella ampuma-
seuralla olisi oma ampuma-asekouluttaja, joka an-
taisi harrastustodistuksen oman seuran jäsenille. 
Kouluttajan tehtävään ei ole kuitenkaan ollut riit-
tävästi halukkaita, joten kouluttajat ovat joutuneet 
antamaan todistuksia myös ulkopuolisille.

Eräs ensimmäisistä ampuma-asekouluttajista 
oli Porkkalan Ampujien Camilla Kaitila. Hän ker-
too kirjoittaneensa kymmeniä todistuksia eri puo-
lille maata.

– Kirjoitan toimistokulukorvausta vastaan to-
distuksia myös seuran ulkopuolisille. Tuntuu sil-
tä, että osa seuroista on todistusten kanssa aivan 
ylivarovaisia. Ehkä lainsäädäntö ei ole ominta alaa 
tai jätetään todistus muusta syystä kirjoittamatta, 

vaikka edellytyksiä olisi. Osalla potentiaalisista 
hakijoista harrastuneisuusvaatimus kyllä täyt-

tyisi, mutta he ovat pelästyneet etukäteen 
rummutettua byrokratiaa ja luvansaannin 

vaikeutta ja jättäneet aseluvan kokonaan 
hakematta. Aivan turhaan! 

Nimitys ampuma-asekouluttaja 
on lähes vitsi. Tämä kouluttaja ei 

kouluta yhtään mitään. Hän ei 
ole välttämättä nähnyt kou-

lutettavaakaan. Lisäksi am-
puma-asekouluttaja jou-

tuu miettimään omaa 
vastuutaan, kun hän 

kirjoittaa harras-
tustodistuksen. 

Entäpä jos ase-
luvan hakija 
myöhemmin 
käyttää pis-

toolia väärään 
tarkoitukseen? 

Varsinais-Suomen po-
liisilaitoksen ylikomisario Pekka 

Ylikippari toimii aselupia myöntävänä vi-
ranomaisena Salon ja ympäristökuntien alueella. 

Hän vakuuttaa, että hakijan taustojen tarkistami-
sen ja aseluvan myöntämisen vastuu on ja pysyy 
poliisilla. Ampuma-asekouluttajan ei tarvitse poh-
tia tuollaista kauhuskenaariota.

Ampuma-asekouluttajaa koskeva lakiteksti löy-
tyy ampuma-aselain pykälästä 45 d §: www.finlex.
fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980001 

aselain vaikutus kaupalle
Suomessa on noin 350 aseliikettä. Aselain uudis-
tusta seuranneet todelliset ja kuvitellut lupien 
kiristämistoimet ovat aiheuttaneet huomattavan 
pudotuksen aseiden myyntiin. Virtolaisen Asetalo 
Oy:n Timo Huikkala toimii Asekauppiaiden liitto 
ry:n puheenjohtajana. Hänen mukaansa uusi ase-
laki rokottaa eniten pistoolipuolta:

– Laki vähentää huomattavasti pistooliampu-
jien harrastajia ja kilpailijoita. Se miltei lopettaa 
asekaupan pistoolien ja revolverien sekä niiden 
varusteiden osalta.

Myös Antti Sukuvaara näkee tilanteen synkkänä:
– Pistooleiden kauppa on käytännössä lähes ty-

rehtynyt. Monikaan asekauppa ei ole enää halukas 

UUsi aselaKi 
– ensimmäisen vuoden tilinpäätös

ottamaan käytettyjä pistooleita myyntiin, ja niiden 
vaihtoarvo on pudonnut sangen heikoksi vaikean 
myytävyyden vuoksi.

Myönnettyjen aselupien määrä on laskenut 
tasaisesti. Kun vuonna 2007 myönnettiin 85 409 
lupaa, niin vuonna 2011 luku oli enää 66 183. Pu-
dotusta on lähes neljännes (22,5 %). Mutta tämä 
ei tarkoita uusien myytyjen aseiden määrää, sillä 
leijonanosa luvista myönnetään käytetyille aseille. 
Aseet vaihtavat omistajaa, ja joka kerran kirjoite-
taan uusi aselupa.

Vuonna 2011 Suomeen tuotiin 3913 haulikkoa, 
2844 kivääriä ja 1424 pistoolia. Tuonti oli yhteensä 
8181 tuliasetta. Lisäksi tulee kotimainen valmistus 
eli käytännössä Sako ja Tikka. Poliisi ja asesepät 
romuttavat vuosittain aseita tuntemattoman mää-
rän, arviolta muutamia tuhansia.

aselaille huono todistus 
Aselain uudistus saa pääsääntöisesti negatiivista 
palautetta. Kuitenkin ylikomisario Pekka Ylikip-
pari näkee uusitun aselain hyvänä puolena, että 
pistoolilupien myöntämisen pelisäännöt on sel-
keytetty ja kirjattu.

– Vaikka soveltuvuustestiin sitoutuukin resurs-
seja valvojan/opastajan muodossa, säästyy kuiten-
kin toisaalla hakemusten käsittelyssä aikaa. Ennen 
uutta lakia esimerkiksi epätäydellisten perustelu-
jen tutkimiseen kului paljon resursseja.

Asekauppiaiden liiton suorapuheinen Timo 
Huikkala on tylympi arviossaan:

– Uusi laki on susi. Laki ainoastaan kiusaa rehel-
lisiä ampujia ja harrastajia. Se ei ole vaikuttanut eikä 
tule vaikuttamaan aseilla tehtyihin rikoksiin miten-
kään. Lakiin eivät ole tyytyväisiä edes viranomaiset. 

– Lupabyrokratian lisääminen työllistää resurs-
sipulan vaivaamaa poliisia turhaan. Laki on korjat-
tava välittömästi, ja se on tehtävä yhdessä intressi-
piirien kanssa.  u

Reijo Rantanen on käynyt asekauppaa 
Humppilassa jo yli puoli vuosisataa. 
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dT11-haulikoita on saatu ”tipoittain” mark-
kinoille jo viime vuoden puolella, mut-
ta virallinen premieeri tapahtui tämän 

vuoden maaliskuussa IWA-messuilla. Suomessa 
suuri yleisö näki DT11:n ensimmäistä kertaa 
Riihimäen Erämessuilla kesäkuussa. Sitä ennen 
muutamia kappaleita oli jo saapunut Suomeen 
kilpailijoiden käyttöön. 

Italialainen Beretta on arvioni mukaan maail-
man toiseksi suurin siviiliaseiden valmistaja Free-
dom Groupin (mm. Remington, Marlin) jälkeen. 
Berettan laaja tuotepaletti on joko yrityksen suu-
ruuden seuraus tai syy.

DT11 on Berettan hierarkiassa ratahaulikoiden 
huippua. Tämän alapuolelle rankataan 682 Gold, 
UGB25, SV10 Prevail III, Prevail I, 686E, A400 
Xcel ja 686 Silver Pigeon laskevassa hintajärjes-
tyksessä. DT11:n yläpuolella on vielä sivulukkoi-
nen SO5, joka on omassa hintaluokassaan.

Nämä ovat siis rata-aseita. Metsästysmallisto on 
oma maailmansa ja viidakkonsa. Sen ylärekisteristä 
löytyy äärettömän kalliita ja hienoja aseita. Berettan 
haulikoissa ei oikeastaan hinnan ylärajaa olekaan, 
sillä hintalappua kasvattavat halutessa käsinkaiver-
retut metalliosat ja huippuhienot tukkipuut. 

UUsia ViRityKsiÄ  
Ja VaNHoJeN tUUNaUKsia
DT11 on nähtävä DT10:n evoluutiomallina. 
Siinä on osin uusia piirteitä ja osin tuunauksia 
DT10:stä. Kehittämistyössä on ollut mukana ko-
minkertainen olympiamitalisti Giovanni Pellielo.

Numeroiltaan DT11 on yllätyksetön. Piipun-
pituudet ovat 71, 73, 76 tai 81 cm. Patruunapesät 
ovat joko 12/70 tai 12/76 (sporting). Supistukset 
joko kiinteät Full/IM (trap-aseet) tai vaihtosu-
pistimet. Jälkimmäiset ovat mallia ulkoinen Op-
timaChoke HP (EOC HP), jotka voi kiinnittää 
sormin. Berettalla on haulikoissaan lukuisia su-
pistinmalleja eri mitoituksilla ja kierteillä, mutta 
DT11:een valittiin (onneksi) jo olemassa oleva 

malli. Aseen mukana toimitetaan viisi supistinta.
Lukkorunko on uusittu mitoitukseltaan ja ul-

konäöltään. Se on 3 mm leveämpi kuin DT10:ssä. 
Kerrotaan, että kehyksen posket ovat paksummat 
lisäten painoa 85 grammaa. Tällä saadaan siirret-
tyä painopistettä taaksepäin. Lukkorungon vii-
meistely on nikkelöinti, jossa vaihtelevat kirkas ja 
satiininhimmeä pinta. Ohuet siniset koristeraidat 
tuovat visuaalista ilmettä.

Tähtäinkisko on mallista riippuen joko 10 mm 
tasalevyinen tai kaventuva 10-8 mm.

Taittovivun (top lever) ja varmistimen/valitsi-
men muotoilut ovat uudet ja ergonomialtaan pa-
remmat. Taittovipu sopii myös vasureille, samoin 
liipaisin. Laukaisulaite on yksiliipaisimen ja vaih-
din on mekaaninen. Trap-mallissa laukaisujärjestys 
on kiinteä, muissa on piipunvalitsin. Liipaisimen 
asemaa ja asentoa voi säätää. Koko laukaisulaite on 
irrotettavissa ilman työkaluja. Varmuuden vuoksi 
se irtoaa vain aseen ollessa taitettu.

Valinnainen säätöperä on uusittu. Kick off -re-
kyylinvaimennin on jätetty pois lisävarusteista, 
mutta vakiona on 10 mm paksuinen Micro Core 
-rekyyliperälevy. Vetopituus on 375 mm. Etutuk-
ki on trap-mallissa leveä majavanhäntä, muissa 
Schnabel-muotoiltu.

Beretta kertoo olevansa maailman suurin hau-
likonpiippujen valmistaja ja viittaa sen myötä saa-
tuun tietotaitoon. Beretta kutsuu DT11:n piippuja 
nimellä Steelium Pro ja kertoo niiden uudesta 
geometriasta. Ylimenokartio on erittäin loiva ja 
pitkä jatkuen noin 75 prosenttia piipun pituudes-
ta ennen 18,4 mm halkaisijaista sylinteriosuutta. 
Tehtaan mukaan tämä parantaa haulikuviota ja 
pehmentää rekyyliä. Piipunsuun hyppäys piene-
nee, jolloin kaksoislaukauksissa seuraava kiekko 
on nopeammin jyvällä.

Haulit pysyvät loivan ylimenokartion ansiosta 
pyöreämpinä ja lentävät tiiviimpänä ryhmänä. 
Tähän asti kustom-sepät ovat pidentäneet ylime-
nokartioita ampujien tilauksesta. 

Teksti: Pekka Suuronen
Kuvat: Beretta, Sako, Pekka Suuronen

Beretta Dt11 – tridentin seuraaja

   UUSI KIeKKoHAULIKKo

vakavaan kiekonmurskaamiseen

DT11:n ulkoasu on hillitty. Taittoviiksi sopii 
niin oikea- kuin vasenkätisellekin.

Beretta kertoo salaisuuden olevan piipuissa. 
OptimaChoke EOC HP supistimet voidaan 
kiertää paikoilleen sormivoimin.
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saataVUUs
DT11 on uusi haulikko, ja sen kysyntä maail-
malla on kovaa. Siksi varastomalleja ei ole. Sakon 
myyntipäällikkö Kim Juutilaisen mukaan kaikki 
Suomeen saatavat aseet menevät suoraan kaup-
piaiden kautta käyttäjille. Tämän vuoksi aseeseen 
tutustuminen on hankalampaa. Sakon myyntie-
dustajat kiertävät Suomea yhden trap- ja yhden 
sporting-haulikon kanssa. 

Näiden esittelyhaulikkojen liikkeitä voi enna-
koida Sako Suomi -nettisivulta kohdasta "Tapah-
tumat" sekä "Kilpailut": http://www.sakosuomi.fi/
tapahtumat.php 

Myös ampumaradoilla rupeaa DT11:ia näky-
mään enemmän ja enemmän, kun vuosi vanhenee.

Jos haluaa Beretta DT11:n, on sellainen tilattava 
Sako First Class kauppiaan kautta. Toimitusaika 
on mallista riippuen 4-10 kuukautta.

sUositUsHiNtoJa
Sako ilmoittaa seuraavia hintoja: Trap-mallit 30" ja 
32" 7090-7790 euroa, skeet-mallit 28" ja 29" 7290-
7990 euroa ja sporting-mallit 28", 30" ja 32" 7290-
7990 euroa.

Kaikista on olemassa vasenkätiset versiot. 

Niiden hinnat 
ovat samat kuin 
oikeankätisten-
kin. Piipunpituus 
ei myöskään vaiku-
ta hintaan. Säätöperä on 
kalliimpi kuin vakioperä ja raakaperä halvempi.

DT11 on todella mahdollista tilata myös raa-
kaperällä, jolloin perätukki on tehtaalla istutet-
tu rautoihin lopullisella sovituksella, mutta itse 
muotoilu jää tukkisepän ja/tai asiakkaan vas-
tuulle. Luonnollisesti raakaperä tulee ilman pin-
takäsittelyä ja säätöperää. 

Kun verrattaan DT11:n hintaa kilpailijoihin, voi-
daan karkeasti yleistää, että se painii Perazzin kans-
sa samassa sarjassa. Alle DT11:n hintatason jäävät 
aakkosjärjestyksessä lueteltuina muun muassa 
Blaser, Browning, Caesar Guerini, Finn, Marocchi, 
Miroku, B. Rizzini, Salvinelli ja Antonio Zoli. 

Krieghoff on Berettaa kalliimpi. Jokaiselta hau-
likonvalmistajalta löytyy huomattavan kalliita hau-
likkomalleja, mutta näiden hinta perustuu muuhun 
kuin tekniikkaan, esimerkiksi kaiverruksiin, tukki-
puun laatuun tai kultakoristeluun.  u

Beretta DT10 Trident -urheiluhaulikko esiteltiin Beretta ASE:n 
seuraajamallina vuonna 2000. Siitä tuli varsin suosittu. DT10:n 
seuraajamalli DT11 esiteltiin viime vuoden lopulla.   UUSI KIeKKoHAULIKKo

vakavaan kiekonmurskaamiseen

Poikkisalpa ja vankat 
materiaalivahvuudet 
povaaavat DT11:lle 
pitää käyttöikää.

DT11:n lukonkehys on leveämpi 
ja raskaampi kuin DT10:ssä.
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5. Rainer Marka johtaa toimintaa ampumaradoilla.

6. Myymälässä on nähtävillä täytettyjä eläimiä.

7. Haulikkohallin pinta-ala on 3000 neliömetriä.

8. Patruunavalikoima on mittava.

1. MSZU:n ampumarata Ulmissa on seudun maamerkki.

2. Itselatauslaitteiden ostoon ei tarvita lupia.

3. Loungessa voidaan neuvotella vaikka safariaseista.

4. Mathias Krause on toinen MSZU:n asesepistä.

1.

2. 3. 4.

5.

6. 7.

8.
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Etelä-Saksan Ulmissa sijaitsee 
sisäampumarata MSZU Ulm. 
Mutta minkälainen ampumarata!

mSZU on lyhenne sanoista Müller Schiess 
Zentrum Ulm eli Müllereiden ampuma-
keskus Ulmissa. Sen visioi vuonna 2006 

aviopari Reinhard ja Sylvia Müller. Heitä yhdis-
ti pistooliammuntaharrastus. Molemmat olivat 
kyllästyneet sormien palelemiseen ja tunnotto-
muuteen ulkoradoilla vähänkään kylmemmän 
sään vallitessa.

Niinpä he päättivät rakentaa 25m sisäampuma-
radan pistoolia varten. Koska harrastaminen on 
seurassa kivempaa, he rakensivat viisipaikkaisen 
radan. Sille löytyi heti paljon käyttäjiä.

suunnitelmat laventuivat
Kuten tavanomaista on, kaverin kaveritkin kuulivat 
Müllerien radasta. Rata kävi pian pieneksi. Sitten 
myös 50m kivääriampujatkin alkoivat haikailla si-
säampumaradan perään. Yksi asia johti toiseen, ja 
nyt – kuusi vuotta ensimmäisen ajatuksen jälkeen 
– Ulmissa toimii sisäampumarata vailla vertaa. 

Müllerit toteavat varovaisesti, että se on ehkä 
"Saksan hienoin". Mielestäni on turvallista sanoa, 
että Euroopan hienoin. Arabimaailmassa harras-
tetaan ammuntaa, siellä on rahaa rajattomasti ja 
siellä on sietämättömän kuuma ilmanala, joten 
ammuntakin halutaan ilmastoituihin tiloihin. 

Sieltä saattaa löytyä MSZU:hun verrattavia 
keskuksia.

MSZU:sta voisi kohteliaasti sanoa, että alkupe-
räinen toiminta-ajatus on laventunut. Ilkeämieli-
nen voisi sanoa, että mopo on karannut lapasesta! 

Nyt siellä voi harjoittaa monenlaista ammun-
taa 5m pistoolipracticalista 300m patruunala-
borointiin. Ulkonaisesti kaikkein näyttävin on 
haulikon sisärata, sillä se vaatii mahtavan raken-
nuksen. 3000 neliömetrin suuruisen hallin sisä-
katto on 22 metrin korkeudella. 26 heittimellä 
voidaan järjestää ammuntatilanteita skeetista 
trappiin ja sportingiin. 

Lisäksi on keskieurooppalaisia erikoisuuksia, 
kuten elektrociblet ja maata pitkin vipeltävät maa-
lit, jotka simuloivat jäniksiä, kettuja, villisikaa jne. 
Ampumapaikkoja on viisi.

Luotiaseiden radat ovat maanalaisia. 25m rataa 
voidaan muunnella viiden ampumapaikan disip-
liinityyppisestä radasta practical-käyttöön. ISSF-
taulut tulevat sähköisesti ampujan luo. Taustavalli 

kestää 7000 joulen jysäyksen. Siirrettävien practi-
cal-taulujen taustat kestävät 2000 joulea. Tehdasla-
dattu 9x19 kehittää 25m päässä 450 joulea, 45 ACP 
600 joulea.

100m radalla on seitsemän ampumapaikkaa, 
joille voidaan sijoittaa sähköisesti noudettavia 
ISSF-tauluja 50, 75 ja 100m matkoille. Tälle radal-
le voidaan tuoda metsästystorni, "Hochsitz", jossa 
ampuja saa tuntumaa tyypilliseen saksalaiseen 
kauriin metsästystilanteeseen. 

Radan taustavalli on usean metrin paksuinen 
kerros hiekkaa. Sen vastaanottokyky on mitoitettu 
17 000 joulen luodeille. Tehdasladattu 500 Jeffery 
kehittää 130 metrin päässä runsaat 6000 joulea.

300m radalla on viisi ampumapaikkaa. Se on 
kävelykelpoinen 100 metriin asti, joten sille voi-
daan sijoittaa tavallisia sähköisesti noudettavia 
pahvitauluja tänne asti. Pidemmät ampumamat-
kat – 25 m pykälissä – tulkataan elektronisesti 300 
metriin asti. Ampujan edessä on monitori, johon 
tulos ilmestyy lähes välittömästi laukaisun jälkeen. 
Tietokone pitää kirjanpitoa, joten ampujan ei tar-
vitse tehdä muistiinpanoja.

Yhdellä ampumapaikalla on ampumapenkki, 
jolla voidaan testata aseen ja patruunoiden käyntiä 
sekä kohdistaa kiikaritähtäin.

Myös tällä radalla on 17 000 joulen taustaval-
li. Lapua 338 Magnum kehittää tehdaslatauksena 
5800 joulen suuenergian. 50 BMG tehdaspatruu-
nan sotilasversio 44,7 g luodilla kehittää 300 met-
rin päässä 12500 joulea.

Ampujapaikkoja on jokaisella radalla vähän, 
joten täällä ei voida järjestää kilpailuja. Eikä se 
ollut Müllereiden tarkoituksenakaan. Toiminta-
ajatuksena oli luoda "sivistyneet" olosuhteet am-
munnalle ja rauha ampujalle keskittyä omaan 
suoritukseensa. Tarkoituksena on, että asiakas 
poistuu tyytyväisenä.

Tiloissa pidetään vakiolämpötila ja vakiokoste-
us. Ilmastointi ja ilmanvaihto ovat tehokkaat, joten 
ruudinhajua ei ilmassa leijaile. Tämä on myös tur-
vallisuuskysymys. Joku voi tuoda radalle patruu-
noita, joiden ampumisesta aiheutuu ei-toivottuja 
kaasuja tai hiukkasia. Nämä imaistaan ampuma-
ratojen ilmasta pois.

metsästyksen simulointia
100m radan päässä on liikemaaliaukko, jossa voi-
daan juoksuttaa erilaisten riistaeläinten kuvioita 
6-10 metrin levyisen ampuma-aukon läpi. Ampuja 
voi itse valita ampumamatkan kävelemällä lähem-
mäksi. Osumat rekisteröidään elektronisesti.

Kovin juttu suomalaisen silmään on kuitenkin 
Saksassa kymmenisen vuotta sitten muotiin tullut 
Schiesskino, jolle mietitään suomenkielistä termiä. 
Vastaavanlaista ollaan nimittäin harkitsemassa Suo-
meenkin, joskin projekti on vasta alkutekijöissään. 

Kyseessä on liikkuvan riistan projisoiminen 
videotykillä. MSZU:ssa ammutaan oikeilla aseil-
la oikeita patruunoita oikeannäköisiin ja oikealla 
tavalla liikkuviin riistaeläimiin. Voimakkaat tieto-
koneet mahdollistavat realististen metsästystilan-
teiden juoksuttamisen ampujan eteen. 

Luonnossa kuvattuja skenaarioita löytyy tieto-
koneen muistista 150 erilaista. Ampuja voi pyytää 
lähes kaikkea Saksassa tai Afrikassa eteen tulevaa 
riistaa ja tilannetta. Hän voi pyytää nopeampia tai 
hitaampia "juoksuja" ja toistaa niitä kunnes on tyy-
tyväinen omaan suoritukseensa. 

Valaistustilannetta voidaan simuloida kirkkaas-
ta auringonpaisteesta synkkään hämärään. Ampu-
mamatkat voidaan valita 25-100 metrin väliltä. 

Katselin malliksi villisikaperheen vipeltämistä 
aukion läpi. Siinä suorituksessa tulee kyllä kii-
reempi kuin suomalaisessa hirvenmetsästyksessä.

Schiesskinosta on tullut niin suurta bisnestä, 
että saksalainen RWS lataa tarkoitukseen erityi-
siä Cineshot-patruunoita. Hylsyt ovat normaalei-
ta ja jälleenladattavia, mutta ruudissa, nallissa ja 
luodissa on huomioitu sisärata-ammunnan vaa-
timukset myrkyttömyydestä. Tällä hetkellä sorti-
menttiin kuuluu kaliiperit 7x64, 308 Win., 30-06, 
8 x 57JS ja 9,3x62.

MSZU on jalostanut Schiesskinoa pitemmälle. 
Täällä on joillekin eläimille 3D-simulaattori. Am-
puja voi nähdä suorituksen jälkeen mihin luoti on 
osunut, miten luoti on riistassa kulkenut, kuinka 
fataali osuma oli ja vieläpä pyörittää eläintä 360 
astetta osuman tarkastelua varten. 

Kaikkeen ne tietokoneet pystyvätkin.

aseseppiä ja seminaareja
MZSU tarjoaa myös asesepän palveluita. Kaksi 
aseseppää toimii uusissa, siisteissä ja valoisissa 
tiloissa modernin konekannan keskellä. MSZU 
myy aseita, joten niiden kiikariasennukset ja koh-
distukset ovat tavanomaista työtä. Sepät ottavat 
vastaan myös muita korjaustehtäviä ja vaativiakin 
muutostöitä, muun muassa kaliiperimuunnoksia.

MSZU järjestää erilaisia kursseja ja seminaareja. 
Kokeneet Afrikan-kävijät kertovat metsästysmat-
koistaan ja neuvovat potentiaalisia lähtijöitä. Jäl-
leenlataaminen on Saksassa suhteessa yleisempää 
kuin Suomessa, joten "Wiederladen"-kursseja jär-

Teksti: Pekka Suuronen
Kuvat: Pekka Suuronen, Seija Vaarna ja MSZU

Ammuntaa ilman palelemista
 – uskomaton ampumarata saksan UlmissaMSZu

>>
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jestetään. Suustaladattavien harrastaminekin on 
Saksassa yleisempää kuin Suomessa. 

Tässä on ero Saksan ja Suomen välillä. Saksassa 
puhutaan suustaladattavasta, "Vorderlader", kun 
Suomessa puhutaan mustaruutiammunnasta. 
Harrastekäytössä saksalaiset sallivat omissa koi-
toksissa ponneaineeksi muutakin kuin mustaruu-
tia. Replikaruudit ovat turvallisempia ja siistimpiä 
käyttää kuin alkuperäinen 1200 vuotta sitten kek-
sitty mustaruuti. 

MSZU tarjoaa myös koulutusta yleisessä asetie-
toudessa. Kurssiin kuuluu aseenkäsittely- ja am-
pumakoe. Saksassa aseluvan saamisen ehtona on 
tällaisen kurssin käyminen ja hyväksytysti suori-
tettu koe. Kolmipäiväinen kurssi maksaa 95 euroa. 
Ei ihan halpaa mutta todennäköisesti hintansa 
väärti. Voisi ajatella, että Saksassa asenoviisi lähtee 
”liikenteeseen” paremmin evästettynä kuin Suo-
messa. Meillähän ei ole minkäänlaista vaatimusta 
tiedoista ja taidoista.

Hieno myymälä
Müllerin ampumakeskuksen ovesta sisään astutta-
essa eteen avautuu 1200 neliömetrin suuruinen asei-
den ja metsästysvarusteiden "superstore". Metsästäjä 
tutkii ensimmäiseksi aseita. Pääpaino on saksalaisil-
la ja eurooppalaisilla merkeillä. Ulmissa on kolme 

merkittävää asevalmistajaa: Krieghoff, Anschütz ja 
Walther. Lähistöllä Isnyssa vaikuttavat Mauser, Sau-
er ja Blaser. Nämä merkit ovat näyttävästi esillä.

Patruunatarjonta on ylenpalttista, ja niiden esil-
lepano valaistuissa lasivitriineissä on näyttävää. 
Keskelle myymälää sijoitetussa metsästysmajassa 
voi istahtaa nahkaisiin nojatuoleihin seepran tal-
jan päällä. Hemingwayn safaritunnelmiin voi vi-
rittäytyä katsomalla seinällä olevan kaksoiskivää-
rin hintalappua, 43 700 euroa. Tai kiinnittämällä 
katse keskelle myymälää rakennettuun pieneen 
"vuoreen", jolla kiipeilee täytettyjä pukkeja ja vuo-
hia. Trofeet kiertävät liikkeen seiniä.

Saksassa metsästäminen otetaan vakavasti ja sitä 
pidetään hieman elitistisenäkin. Siispä myös met-
sästysvaatetukselle pannaan painoa. Saksassa met-
sästäjän ei passaa liikkua rönttösissä. MSZU:ssa 
on esillä perinteistä saksalaista Lodenmodea ja 
muuta eteläsaksalaista tyyliä, mutta myös moder-
nia ulkoilmavaatetusta. Yllättävän paljon tästä on 
skandinaavista alkuperää.

Valikoimaltaan ja hinnoiltaan MSZU ei ole mi-
kään "halpa-aitta" vaan pikemminkin "Stockmann". 
Suomalaiselle käynnin motiivina lienee mieluum-
min valikoiman ihmetteleminen kuin edullisten 
ostosten mahdollisuus. Täällä näkee aseita, joita 
Suomessa ei liikkeiden kannata hyllyillä pitää.

Käymään msZU:ssa?
Ulm löytyy Etelä-Saksasta, Münchenistä 150 
kilometriä länteen, Stuttgartista 90 kilometriä 
kaakkoon ja Nürnbergistä 200 kilometriä lou-
naaseen. MSZU sijaitsee kaupungin pohjoispuo-
lella Jungingenissa, joten vuokra-auto on kätevin 
tapa päästä paikalle. 

Yhteystiedot, aukioloajat ja hinnat löytyvät ne-
tistä: http://www.mszu.de

Sunnuntai ja maanantai ovat saksalaiseen ta-
paan "Ruhetag" eli MSZU on suljettu.

Metsästyksen harjoittelu Schiesskinossa olisi 
hyödyllisintä omalla aseella, mutta harva sellaista 
kuljettaa ulkomaille. MSZU:ssa voidaan järjestää 
laina-ase, jos siitä on sovittu etukäteen ja ikää on 
21 vuotta. EU-asepassi ja/tai suomalainen met-
sästyskortti eivät ole välttämättömiä, mutta ne 
varmasti luovat katu-uskottavuutta: että vieraalle 
uskalletaan antaa tuliase käteen.

Upeaan myymälään voi tutustua kuka tahansa 
ilman etukäteissopimusta kello 10-19. Se on näky 
sinänsä. Aseita, patruunoita, ruutia ja nalleja ei voi 
ostaa ilman lupaa, mutta myymälästä löytyy pal-
jon muutakin. Kahvila ja oikeuksin varustettu baa-
ri ovat avoinna perjantaisin ja lauantaisin. 

Ampumakeskuksen edessä on runsaasti ilmais-
ta pysäköintitilaa.  u

1. Asevitriineissä riittää tarjontaa.

2. Krieghoff on Ulmin oma 
asevalmistaja.

3. RWS:n Cineshot on kehitetty 
Schiesskino-ammuntaan.

1. 2. 3.
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ampujien kanssa keskustellaan usein niistä vaikeuksista, jotka liittyvät 
päivittäiseen näkemiseen. Jonain päivänä pärjää yhdellä vahvuudella, 
mutta näkeminen saattaa muuttua kesken kilpailun niin, että pitäisi 

vaihtaa toinen linssi, joka olisi eri vahvuutta. Olen joskus toivonut, että lins-
sin tehoa voisi jollain lailla muuttaa, ja nyt kun se on mahdollista, voin vain 
harmitella, etten enää ammu…

Oxfordin yliopistossa professori J. Silver ja hänen tiiminsä ovat vuodesta 
1980 lähtien kehittäneet portaattomasti säädettävissä olevaa linssiä. Keväällä 
2003 professori Silver tapasi Fritz Niemannin, joka ryhtyi kehittelemään am-
muntaan soveltuvaa linssiä ja rakentamaan malleja. Monien vaiheiden jäl-
keen vuonna 2010 ensimmäinen VarioLens 1 tuli markkinoille. Se oli alumii-
nikuorinen, suuri ja raskas. Uusi, kevyempi, pienempi ja ohuempi VarioLens 
2 tuli myyntiin viime vuonna. 

VarioLens sisältää nestettä, silikoniöljyä. Linssiä säädetään kääntämäl-
lä korkkia tasaisesti, lisäämällä tai poistamalla nestettä. Tämä järjestelmä 
mahdollistaa säätää voimakkuutta vähintään 7 diopteria -3.50- +3.50. Uu-
sissa linsseissä päästään jopa -4.50 diopteriin. VarioLensillä voidaan korjata 
myopiaa (miinusnäköisyys) ja hyperopiaa (plusnäköisyys), mutta se ei korjaa 
hajataittoisuutta. 

Hajataittoisilla ampujilla linssi voidaan asentaa omien ammunnassa käy-
tettävien lasien päälle erillisillä ripustuslaitteilla. 

Haminan testi
Sain linssin ryhmän käyttöön linssin maahantuojalta, Kaakon Näkökulman 
optikko Tiina Tuomisalolta. Ryhdyimme testauttamaan linssiä Eurooppa Cu-
pin osakilpailun harjoituksissa, jossa ryhmän ampuja Ari Meinander käytti 
VarioLensiä. 

Meinanderilla on ollut ajoittain suuria vaikeuksia löytää käypä linssi eri 
kilpailuihin. Hänellä on eri linssit sisällä ja ulkona tapahtuvaa kilpailua var-
ten ja sen lisäksi useita vaihtolinssejä erivärisinä. Taulujen valo, yleisvalaistus, 
kontrasti ja silmien rasitus vaikuttavat näkemiseen. Näin ollen on todella 
vaikeaa saada kiinteästä linssistä sellaista, joka palvelee säällä kuin säällä – 
varsinkin kun Meinanderilla on vielä hajataittoa.

Meinanderin oma linssi, jossa on hajataiton korjaus, kiinnitettiin lähem-
mäs silmää, ja sen eteen laitettiin VarioLens. Meinander teki säädön uuteen 
linssiin ja ampui harjoitukset. Linssi tuntui toimivan erittäin hyvin, ja Mei-
nander päätti käyttää molempia linssejä myös kilpailuissa. 

Seuraavana päivänä Meinander joutui säätämään VarioLensiä, vaikka sää-
olosuhteet noin ulkoisesti olivat aika yhtenevät, mutta jokin oli muuttunut. 

– Olisi pitänyt kääntää reippaammin heti aluksi, mutta en uskaltanut, sanoi 
Meinander, joka sitten sai linssiin hyvät säädöt kesken tarkkuusosan.

Tietysti linssiä olisi pitänyt päästä testaamaan enemmän ensin harjoituk-
sissa ja sitten kisoissa, mutta siihen ei ole ollut mahdollisuutta ja halusin ni-
menomaan testin kovassa tilanteessa.

Lauantaina ammuttiin myös vakiopistooliharjoitus, jossa Meinander ei 
käyttänyt VarioLensiä, vaan pelkästään omaa linssiä. Kun kysyin häneltä tree-
nin jälkeen, miten hän oli nähnyt, vastasi Meinander: 

– Kiva oli ampua, mitta mihinkään en osunut. 
Meinander ampui varsinaisen kilpailun VarioLens kiinnitettynä.

Variolens ja muut lajit
Olen nähnyt kisareissuilla monen kivääriampujan käyttävän VarioLensiä, 
ja uskon sen palvelevan hyvin myös kiväärin ja liikkuvan maalin ampujia. 
Ikämiehet voivat kiinnittää linssin takatähtäimeen, jolloin kehyksiä ei tarvita. 
Linssi soveltuu suoraan kiinnitettäväksi ainakin Knoblochin kehyksiin, joita 
testissä käytettiin.

Valmistajan kotisivut:
www.variolens.com

Kirjoittaja on Suomen 
Ampumaurheiluliiton iso-  
ja vakiopistoolivalmentaja.

Teksti: Marko Leppä
Kuvat: Marko Leppä ja VarioLens

Uusi ratkaisu
ampujan näköongelmiin

Heinäkuussa järjestetyssä 
Haminan Eurooppa 
cupissa testattiin Suomen 
Ampumaurheiluliiton iso- 
ja vakiopistooliryhmän 
kanssa uusinta ampujan 
linssiä, joka tulee 
muuttamaan ampujien 
näönkorjausta kaikissa 
ammunnan lajeissa. 

Ari Meinander ampumassa Eurooppa Cupissa. Alempi 
linssi on hänelle tehty kiinteä ampujan linssi, jossa 
hajataiton korjaus, ja ulompi linssi on VarioLens. 

VarioLens kiinnitettynä 
kiväärin takatähtäimeen. 
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Hellettä, kuumaa väreilyä, merituulen 
pyörteitä, auringonpaistetta ja paljon 
muutakin ihmeteltävää oli tänä kesänä 
Kultahippufinaaleissa Ahvenanmaalla.  
Kaiken kruunasi loistava kesäsää. 
Aurinko jaksoi paistaa ja lämmittää nuoria 
ampujiamme erinomaisen hyviin tuloksiin.

  

K
ultahippujen ruutiasefinaali käytiin lauantaina 4. 
elokuuta Ahvenanmaalla Bredmon ampumaradal-
la. Ensimmäinen erä käynnistyi aamuyhdeksältä, 
ja kisat päättyivät iltapäivällä kello kahden jälkeen 
alkaneeseen palkintojenjakotilaisuuteen.

Ruutiaseiden kultahippufinaaleissa Ahvenanmaalla
tähDättiiN tarkaSti

1. 2. 3.

7.

8.

9. 10.
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Ahvenanmaan Kultahippufinaaleissa asetti aseensa tuelle 68 
nuorta ampujaa viidestätoista seurasta. Alle 12- ja 14-vuotiaiden 
pienoiskivääri- ja pienoispistoolisarjoihin saapui osanottajia aina 
Sodankylästä saakka.

Tukiammunnan valtakunnalliset ruutiammunnan Kultahippufi-
naalit vastaavat periaatteessa ikäluokkien SM-kilpailuja, vaikka 
mestaruusstatusta kisoilla ei varsinaisesti olekaan.

Kilpailusarjoina pienoiskiväärillä ja pienoispistoolilla ovat 12T 
ja 14T. Ampuja saa täyttää sarjan mukaisen maksimi-iän kilpailu-
kauden (1.10.2011-30.9.2012) aikana. 

Palkintojenjaossa oli kuuma tunnelma, kun sarjojen kahdek-
san parasta palkittiin. Järjestävä seura eli Ålands Sportskyt-
teföreningen hoiti koko finaalitapahtuman järjestelyt hienosti. 
Ahvenanmaalla kilpaillaan myös ensi vuonna Kultahippujen 
ruutiaseiden finaalit. 

Kiitokset Ålands Sportskytteföreningille!
Tapaamme taas ensi vuonna Ahvenanmaalla.

Ruutiaseiden kultahippufinaaleissa Ahvenanmaalla
tähDättiiN tarkaSti

1. Kultahippufinaalin jury ja johtoa: 
pistooliammunnan johtaja Erkki Mauno 
(vas.), juryn jäsen Asko Ahde, kilpailujen 
johtaja Sandra Österman, juryn jäsen Juha 
Ahomäki, juryn jäsen Juhani Forsman, juryn 
jäsen Markku Hertz ja kivääriammunnan 
johtaja GP Björkqvist.

2. PAS:n Armi Häkkinen Ruotsin radion 
suomenkielisen toimituksen haastattelussa.

3. 14T-pistoolin seitsemän parasta.

4. Pistooliammuntaan valmistautumassa 
kuvassa keskellä Marianne Palo ja Anni 
Niskanen.

5. Kultahippufinaalin järjestelyistä 
vastasivat  Ålands Sportskytteföreningin 
talkooporukka. Kuvassa takana oikealla 
myös Erkki Mauno ja GB Björkqvist.

6. GP johtaa kivääriammuntaa 
tarkkaavaisesti. 

7. Hetki ennen palkintojenjakoa.

8. 14T-kiväärin kahdeksan parasta.

9. 12T-pistoolin kuusi parasta.

10. SAL:n toiminnanjohtaja  
Risto Aarrekivi ja nuorten kiväärimaa- 
joukkueen urheilija Elin Liewendahl  
jakoivat kultahippupalkinnot.

11. T12 kiväärin voittaja Tomi Nopanen 
Haminan Ampumaseurasta valmistautuu 
kilpailuun Rauno-isänsä avustamana.

12. 14T-kiväärin joukkuekultaa 
Kuusankosken Ampujille: Janika Miettinen 
(vas.), Tomi Krekula ja Aleksi Mäkelä

4. 5.

11. 12.

6.
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Meyhdessä -seurakäynti keräsi Haapajärven Ampumaseuran 
aktiivit kokoon perjantai-illaksi elokuun 10. päivänä.
Seuran puheenjohtaja Erkki Pekkala ja SAL:n tulevaisuusryhmän 
puheenjohtaja Rainer Hirvonen kuvassa oikealla. (Kuva: Timo Rautio)

me yhdessä 
-seurakäynti Haapajärvellä 

Ruutiaseiden Kultahippufinaalit 
järjestettiin Ahvenanmaalla 4. 
elokuuta. Kisapaikka oli Bredmon 
ampumarata Lemlandissa.

tUloKset
pistooli 
14t: 1) Anni niskanen MA 263/4, 2) Marianne Palo IMAS 262/3, 3) Armi 
Häkkinen PAS 257/4, 4) Henna Viljanen PAS 256/2, 5) 5 Mika Varjo MA 213/0, 
6) Teemu Hertz MA 206/0, 7) Jenna Kuisma PAS 182/0.
12t: 1) Cristian Friman eSF 193/9, 2) Teemu Puuska MA 189/3, 3) Jani-Petteri 
Leppänen HIAS 182/1, 4) niko okkonen MA 181/3, 5) ekku Korhola MA 167/2, 
6) Matti Korhola MA 164/1.

Kivääri
14t: 1) Susanna Peräaho HaaAs 293/15, 2) Henna Viljanen PAS 293/14, 3) 
Sebastian Långström eSF 293/14, 4) Armi Häkkinen PAS 293/10, 5) Aleksi 
Mäkela KuusA 291/9, 6) Teemu Hertz MA 289/15, 7) Konsta Aho LappjA 
289/13, 8) Janika Miettinen KuusA 288/12, 9) Marianne Palo IMAS 287/10, 10) 
Laura Sipola SodA 287/6, 11) Tomi Krekula KuusA 286/13, 12) Iida okkonen 
MA 286/9, 13) Sami Sjöblom KA 283/11, 14) Mika Varjo MA 282/6, 15) 
Maria Liewendahl ÅSSF 280/7, 16) Aino Rinta-Koski IMAS 279/6, 17) Johan 
Hayrabedian JA 279/6, 18) Juha Rajalakso KhjA 278/7, 19) Jenna Kuisma PAS 
278/6, 20) Aleksi Hakala KA 273/7, 21) emma Kanerva KuusA 273/5, 22) Laura 
Ahde LappjA 270/3, 23) Roope Maaranen JA 268/1, 24) Petka Hummelholm JA 
265/6, 25) Tommi Tiussa MA 262/6, 26) Lenni-Kalle Kojola KA 259/1.
12t: 1) Tomi nopanen HAS 197/10, 2) Laura norolampi IMAS 197/6, 3) Jonna 
Mauno KuusA 193/7, 4) Lasarus Hangassalo IMAS 192/8, 5) Cristian Friman 
eSF 192/3, 6) Robert Aspelin KSF 191/7, 7) Viliami norolampi IMAS 190/8, 
8) Juuso Koivisto KA 190/4, 9) ekku Korhola MA 186/3, 10) Teemu Puuska 
MA 185/7, 11) Sandra Moring KSF 184/5, 12) Matti Korhola MA 183/7, 13) 
essi Hakala KA 183/5, 14) eemeli Rinta-Koski IMAS 183/3, 15) Jani-Petteri 
Leppänen HIAS 181/5, 16) Melinda Moring KSF 180/3, 17) Miika Mäkela LappjA 
179/2, 18) Juho niskanen MA 179/0, 19) Mari Pihlaja KA 178/4, 20) Jan-Peter 

Kauppinen MA 178/2, 21) niilo Raparanta KA 172/0, 22) Tiia Koivisto KA 171/3, 
23) elias Kanerva KuusA 170/1, 24) Panu Laakso KA 168/4, 25) Severi Mauno 
KuusA 168/1, 26) Santra Mauno KuusA 165/1, 27) Antti Raparanta KA 157/0, 28) 
Aapeli Rinta-Koski IMAS 154/0, 29) Hilkka Rinta-Koski IMAS 153/1.

JoUKKUetUloKset
Kivääri 
14t: 1) KuusA (Janika Miettinen, Tomi Krekula, Aleksi Mäkela) 865, 2) PAS (Henna 
Viljanen, Jenna Kuisma, Armi Häkkinen) 864, 3) MA (Mika Varjo, Iida okkonen, 
Teemu Hertz) 857, 4) KA (Aleksi Hakala, Sami Sjöblom, Lenni-Kalle Kujola) 815, 5) 
JA (Roope Maaranen, Johan Hayrabedian, Petka Hummelholm) 812.
12t: 1) IMAS 1 (Laura norolampi, Lasarus Hangassalo, Viljami norolampi) 
579, 2) KSF (Robert Aspelin, Sandra Moring, Melinda Moring) 555, 3) MA (ekku 
Korhola Teemu Puuska, Matti Korhola) 554, 4) KA 1 (Juuso Koivisto, essi Hakala, 
Mari Pihjala) 551, 5) KuusA (Jonna Mauno, elias Kanerva, Severi Mauno) 531, 6) 
KA 2 (niilo Paparanta, Tiia Koivisto, Panu Laakso) 511, 7) IMAS 2 (eemeli Rinta-
Koski, Aapeli Rinta-Koski, Hilkka Rinta-Koski) 490.

pistooli
14t: 1) PAS (Henna Viljanen, Jenna Kuisma, Armi Häkkinen) 695, 2) MA (Anni 
niskanen, Mika Varjo Teemu Hertz) 682.
12t: 1) MA (Teemu Puuska, niko okkonen, ekku Korhola) 537.

ruutiaseiden kultahippufinaalit, Ahvenanmaa 4.8.

T12 kivääriammunta 
menossa huoltajien hyvässä 
huomassa. Etualalla Tiia Koi-
visto Kauhavan Ampujista. 

Pistoolin tarkat osumat 
tarkastelussa.

12T-kiväärin parhaat. 
Toiseksi tullut Laura 
Norolampi oli jo 
kotimatkalla.
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Harri Honkanen voitti 9. heinäkuuta järjestetyn 
SAL:n ampujien Kymppigolfin. 

Kullo Golfin Porvoon hyväkuntoisella kentällä Matti Erkkilä 
puttasi toiseksi ja vasta parin vuoden ajan golfpalloa lyönyt 
kivääriampuja Juhana Toikka oli kolmas. 

Kolmikolla oli tasatulos 36 bogeypistettä. Järjestyksen ratkai-
si pelaajien henkilökohtainen tasoitus. Pienimmän tasoituksen 
omaava sijoittuu tasatulostilanteessa vastustajansa edelle.

Kilpailun pienimmällä tasoituksella 4,7 pelasi Harri Marjala. Hän 
sijoittui pistebogeyssä viidenneksi, mutta oli ylivoimainen tasoituk-
settomassa lyöntipelissä, ja mikkeliläinen sai siitä erillispalkinnon.

Tero Hovila pelaa myös pienellä tasoituksella, mutta hän jou-
tui jättämään tämän vuoden Kymppigolfin kisaamatta käden ke-
väisen tapaturman johdosta. Ensi vuonna hän on luvannut olla 
jälleen mukana.

Muitakin erilliskilpailujen palkintoja jaettiin:
Paras nainen: Eeppo Haukka (kutsuvieraiden sarja) löi koko kil-

pailun parhaan pistebogeyn tuloksen, 37 pistettä.
Lähimmäksi lippua: Kalevi Palosaari, pallon etäisyys yhdellä 

lyönnillä reiästä oli vain 3,92 metriä.
Pisin avaus: Petteri Molenius (kutsuvieraiden sarja) 199 metriä. 

Harri Marjalan avauslyönti oli samaa luokkaa.

eeppo Haukka kutsuvieraiden paras
SAL järjesti yhteistyökumppaneilleen oman kilpailunsa. Sen voitti 
ylivoimaisesti Eeppo Haukka 37 pisteen tuloksellaan. Jukka Pel-
konen oli toinen ja Kari Saarinen kolmas.

Kutsuvieraiden tulokset muodostuivat seuraaviksi: 1) Eeppo 
Haukka 37, 2) Jukka Pelkonen 32, 3) Kari Saarinen 30, 4) Sakari 
Lääperi 30, 5) Markku Molenius 29, 6) Jukka Ketola 29, 7) Petteri 
Molenius 29, 8) Kaija Yliniemi 24, 9) Ari Pusa 23.

Kymppigolf-kilpailun käynnistivät vuonna 1999 Pekka Kurkinen 
ja Lasse Lehtonen. Kiertopalkinnon kaiverrusten mukaan kumpi-
kin voitti ensimmäisen kilpailun! 

Ensi vuoden kilpailu pelataan Vihdissä. Ajankohdasta ilmoite-
taan SAL:n nettisivulla ja Urheiluampuja-lehdessä SAL:n vuoden 
2013 ammunnan kilpailukalenterin valmistuttua.

ampujien Kymppigolfin 2012 tulokset löytyvät osoitteesta:
www.kullogolf.fi/fi/osakkaat/kilpailut/kilpailukalenteri

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.

Harri Marjala on SAL:n paras golfari. Tasoituksellisessa 
pelissä muillakin on mahdollisuus menestyä. Kullossa 
hän teki odotetusti parhaan tasoituksettoman tuloksen. 

Harri Honkaselle 
Kymppigolf

>>
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Miksi harrastat ammuntaa?
Se on hauskaa ja parantaa keskittymistä.

Mitkä ovat tavoitteesi? Olympialaiset.

Mikä on kivointa ammunnassa? 
Kisareissut ja napakympit.

Millainen hyvä ampuja  
on luonteeltaan?
Rauhallinen ja tarkka.

Mikä on unelmasi?
Olla tosi hyvä ampuja.

Minkälainen on hyvä valmentaja? 
Neuvova ja opastava kaveri.

Kuka on sinun esikuvasi  
tai idolisi urheilussa?
Aino-Kaisa Saarinen.

Mitä muuta toivoisit seurasi 
toiminnalta kuin ammuntaa?
Yhteisiä leirejä ja tapahtumia.

Tekniikka vai tahto? Tekniikka.

Mikä on lempihedelmäsi? Mandariini.

Jos olisit eläin, niin mikä eläin olisit? 
Tiikeri.

Mikä on mukavin kouluaine? 
Kotitalous.

Suklaa vai salmiakki? Salmiakki.

Lempivärisi? Pinkki.

Paras elokuva?
Twilight Aamunkoi.

Mikä sinusta tulee isona? Aikuinen.

Kuka olet? Laura Sipola

Mistä olet kotoisin? Sodankylästä

Kuinka vanha olet? Neljätoista vuotta.

Mitä seuraa edustat?
Sodankylän Ampujia.

Kuinka kauan olet  
harrastanut ammuntaa?
Ilma-asetta puolitoista vuotta,
ruutia puoli vuotta.

Mitkä ovat lajisi? Ilma- ja pienoiskivääri.

Kuka toimii valmentajanasi?
Isä ja Jukka Törmänen.

Mitä muita harrastuksia sinulla on? 
Tanssi.

Miten aloitit ammunnan?
Kaverin matkassa.

Minkälainen olet luonteeltasi? 
Rauhallinen.

// Tuuletuksen paikka
Kerro vitsi tai motto. 

Voit myös lähettää jollekin terveisiä!

Hymyillen eteenpäin!

Koelaukaukset Kilpailulaukaukset Finaali

ReVoLVeRihaastatteLussa >

Laura SipoLa
sodankyLän aMPujat (soda)

lapseN totuuSSUUSTA
KuuLuu

XXXXXXXX
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INTRO
Kuka olet? Pekka Sipola
Mistä olet kotoisin? Sodankylästä.
Mikä on urheilutaustasi?
Jääkiekko, jalkapallo ja hiihto.
Miten olet päätynyt ohjaamaan ja 
valmentamaan? Perheenjäsenten 
harrastuksen kautta. 

VARSINAISET BIISIT
Mikä on urheilijan tärkein ominaisuus? 
Pitkäjänteisyys.

Mikä on suomalaisen ampumaurheilun 
tila? Näin uutena lajiin tulijana, hyvä.

Mikä on SAL:n alueesi (Lappi) 
ampumaurheilun tila?
Pientä hiipumista havaittavissa.

Mikä on suomalaisen 
pistooliammunnan tila? Hyvä?

Mitkä ovat tavoitteesi valmentajana? 
Ensimmäinen tavoite on siirtyminen 
huoltajan roolin kautta ohjaajanrooliin 
ja mahdollisesti koulutuksella 
valmennukseenkin. 

Määrittele kouluarvosanalla seuranne 
ryhmähenki? 8.

Millainen on vanhempien rooli 
seurassanne? Aktiivisimmilla nuorilla 
vanhemmat aina huoltaja/ohjaaja-roolissa.

Mikä on seurasi historian kohokohta? 
Sinettiseura.

Kuinka rahoitatte seuranne toimintaa? 
Talkoot, arpajaiset ja avustukset.

Mikä on tärkeintä lasten ja nuorten 
harrastuksessa?
Iloinen ja hauska yhdessäoleminen.

Millaiset harjoitusmahdollisuudet 
seurassanne on? Hyvät.

Millainen on nuorten harrastajien 
tilanne seurassasi? Ilmapuolella 
kohtalainen, ruutipuoli huolestuttava.

Millainen on hyvä valmentaja? 
Rauhallinen opastaja ja asioista 
keskusteleva seuraaja.

Mikä on valmentajan työssä 
palkitsevinta? Lasten ja nuorten 
onnistumiset omissa tavoitteissaan. XXXXXXXX

LauLun sanat > pekka SipoLa
sodankyLän aMPujat (soda)

totuuS
toiseNlaiNeN

JA SITTEN KUULLAAN

VALMENTAJAN SuuSTA

Entä haasteellisinta? Tavoitteiden ja 
todellisuuden ymmärtäminen.

Mitä nuoret kaipaavat toimintaan 
ammunnan lisäksi?
Yhteisiä tilaisuuksia ja tapahtumia.

Mitä mieltä olet mentaalisesta 
harjoittelusta?
Yksi osa-alue harjoittelussa.

Kuka on hienoin urheilija, jonka 
tiedät? Juha Hirvi.

Tiedätkö, mikä on seurasi toiminta-
ajatus? Täytyy sanoa rehellisesti, että en.

BONUSRAITA
Ole rehellinen ja avoin  
itsellesi ja muille.
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// PÄÄTÖKSIÄ & TIEDOTUKSIA

Vierumäellä 27.–28.10.

Suomen Ampumaurheiluliiton vuoden parhaiden 
palkitsemistilaisuus Grande Finale järjestetään 
Vierumäellä 27.–28. lokakuuta.

Majoitus on Scandic Vierumäki -hotellissa.

Katso tarkemmat ohjeet ja hinnat:
www.ampumaurheiluliitto.fi

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

URHeILIJoIDen AMMATTIeneDISTäMISSääTIön 
apURaHat HaettaVaNa

Urheilijoiden Ammatinedistämissäätiö myöntää vuosittain opiskelu-
apurahoja kansainvälistä menestystä tavoittelevien tai aktiiviuransa jo 
päättäneiden huippu-urheilijoiden ammattiin valmistavaan ja tutkintoon 
tähtäävään opiskeluun.

Lukuvuoden 2012-2013 opiskeluapurahoja voi nyt hakea sähköi-
sellä hakulomakkeella osoitteessa www.olympiakomitea.fi/ura. Sivuilta 
löytyvät myös hakuohjeet ja myöntämisperusteet.

Hakuaika päättyy 30.9.2012.

Urheilijoiden ammattienedistämissäätiö
c/o Suomen Olympiakomitea
Radiokatu 20, 00240 Helsinki

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

Sal:n KoKoUs
SAL:n kokous pidetään lauantaina 24. marraskuuta 2012 
pääkaupunkiseudulla.

Kokouksessa käsitellään SAL:n toimintasääntöjen 13 §:n 
SAL:n kokoukselle määräämät asiat.

liittoValtUUstoN KoKoUs
SAL:n liittovaltuuston kokous pidetään lauantaina 24. 
marraskuuta 2012 pääkaupunkiseudulla. 

Kokouksessa käsitellään SAL:n toimintasääntöjen 16 §:n 
liittovaltuuston kokoukselle määräämät asiat.

Tarkempia tietoja kokouksista: www.ampumaurheiluliitto.fi

teRVetUloa!
Liittohallitus

Grande
     Finale

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
90 VUotta
Peräinen Jussi noSA 22.9.
  
85 VUotta
Sainio Aarto TSA 28.9.
  
80 vuotta
Raulo Jarmo norA 6.7.

75 VUotta
Palosaari Kalevi HVA 27.8.
Rusanen Atte HVA 7.9.

70 VUotta
Pokela Taisto oMAS 27.9.
Ihalmo Antero PAS 28.9.
Herrala Veikko KuusA 1.10.

65 VUotta
Salo Matti Cal12 5.8.
Kaunisto Jouni oMAS 8.9.
Väisänen Kalevi oMAS 19.9.
ensio Pekka oMAS 28.9.

60 VUotta
Paatinen Pekka HVA 8.8.
Lammi Matti MSA 3.9.
Leino erkki oMAS 3.9.
Salminen Hannu KuusA 14.9.
Korpi Raimo noSA 18.9.
Hakala Kauko TSA 21.9.
Mikkola Ari   KuusA 3.10.
Paakkinen Asko KuusA 18.10.

50 VUotta
Väliviita  Jarmo MSA 2.9.
Halonen Jarmo oMAS 5.9.
Haavisto Jouko noSA 18.9.
Pykälä Tuomo KuusA 18.9.
Gosnostayev Stanislav oMAS 19.9.
Virta Andrei PAS 21.9.
Keskinen Pekka TSA 24.9.
Tylimartimo Vesa oMAS 28.9.
Vähävihu Kari oMAS 7.10.
Leppänen Kari VarkA 10.10.
Haime Rauno PAS 18.10.
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// PÄÄTÖKSIÄ & TIEDOTUKSIA

Villen pytty -ilmapistoolikilpailu 21.10.
Kilpailun nimi: Villen Pytty -ilmapistoolikilpailu
Kilpailupäivä: 21.10.2012
Kilpailun järjestäjä: noSA/pistooli  alue: Häme
Kilpailun luokitus: Avoin alueellinen kilpailu
Kilpailuluvan myöntäjä: Alue
Kilpailupaikka: noSA:n ilma-aserata, Pirkkalaistie 3
sarjat ja mahdolliset osallistumisrajoitukset: Kaikki SAL:n sarjat,myös tuki 
(omat tuet). Y50-Y70-sarjoissa kilpaillaan "Villen Pytty" –kiertopalkinnosta.
Kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen: Ilmapistooli su klo 
12.00. eräluettelot julkaistaan seuran nettisivuilla www.nosa.fi ilmoittautumisajan 
päätyttyä.Ilmoittautumisohjeet ja ilmoittautumisen päivämäärä: Ilmoittautumiset 
viim.14.10. sähköpostiin sami.haume@gmail.com.
osallistumismaksu ja muut mahdolliset maksut sekä ohje maksujen suorittamista 
varten: 60 ls 15 €, 40 ls 12 €, tukisarjat 10 €. Suoritetaan kilpailupaikalla.
Jälki-ilmoittautumista koskeva ohje:
Jälki-ilmoittautuminen mahdollista mikäli erissä tilaa +2 €.
Kilpailujen johtaja sekä ammunnan johtajat, tekninen asiantuntija:
Sami Haume.
tiedottajan yhteystiedot ja puhelinnumero tiedusteluja varten:
Sami Haume 040 533 9375

// Tavarapörssi

myydään Hämmerli AP40 ja Matchgun MG5. Myydään virheetön ja hyvä 
kuntoinen ilmapistoli Hämmerli AP40. 2 x 200bar painesäiliöllä, säiliössä 
painemittari, muovilaukku, Hi-Grip kahva oikein L. Ilmapumppu. HP: 950 €. 
Virheetön ja hyvä kuntoinen vapaapistooli Matchgun MG5. Aseella on ammuttu 
vajaat 2000 laukausta. Kahva oikein. MG-5 tekniset tiedot: Pituus 490 mm. Korkeus 
221 mm. Leveys 95 mm. Tähtäinväli 380 / 405 / 430 mm. Liipaisuvastus 10 - 60 g. 
Paino 1115 g. HP: 850 €. wolfgang.steffens@yahoo.de, 040-5892812

myydään Pienoispistooli Hämmerli  SP 20 RRS .22 LR. Vähän ammuttu, reilu 
1000 laukausta.Todella hyvässa kunnossa. ostettu 08/08. Mukaan laukku, 2 lipasta, 
avaimia. Kahva M. 1200 €. viivi.lammela@gmail.com, 044-3007048

myydään ilmakivääri Feinwerkbau 700 evolution Top. Todellinen ase 
kilpailukäyttöön. Feinwerkbaun uutuusmalli. Ase sopii sekä vasen- että 
oikeakätiselle. Alumiinitukki, alumiininen perälevy monilla säädöillä, puinen 
poskipakka, tähtäinten korkeus- ja sivusäätö. Mukaan tulee irisdiopteri, jossa 
tähtäimen koko ja värivaihdot. Lisäksi alumiininen salkku ja kaikki muutkin uuteen 
aseeseen kuuluvat. Ase on kuin uusi, laukauksia ammuttu vain muutama sata. 
Aseessa ei ole käytön jälkiä. Myydään harrastuksen loppumisen vuoksi. Tällä ei voi 
kuin syyttää itseään, jos tulosta ei synny. Mukaan lähtee vielä noin 3000 aseeseen 
testattua panosta. Hp. 1700 €.  hannu.saarenpaa@pp.inet.fi  tai 040 5242030

myydään pienoispistooli Benelli world cub mp 90s 22lr. Siisti ja hyvin pidetty vähän 
ammuttu. Hinta 1000 €. ota yhteyttä: Ismo karttunen, Lievestuore 044 201 7199

ostetaan ilmakivääri Feinwerkbau 601, 602 tai 603 vasuri tai vastaavantyyppinen 
ilmakivääri. oltava ehdottomasti vasemmanpuolinen.
ota yhteyttä: Jalmari Jousamaa, Laitila 050 544 9976

ostetaan Ilmakivääri Feinwerkbau 601. ostetaan reserviläisyhdistykselle 
hyväkuntoinen Feinwerkbau 601 ilmakivääri. Lisäksi ostetaan käytetty ja edullinen 
miesten ampumatakki koko n. 52. Janakkalan Reserviläiset ry 050-5750111

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.

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

Nyt on aika ehdottaa 
Kultahippupalkittavia!
SAL:n nuorisovaliokunta valitsee 
vuosittain vuoden Kultahip-
puampujan, -ohjaajan ja 
-seuran.

Kultahippuhuomionosoi-
tuksia ei jaeta vain menes-
tyksen perusteella, vaan 
huomionosoituksen saajat 
ovat aktiivisia ja reiluja Kulta-
hipputoiminnassa.

Vuoden 2012 tunnustukset jaetaan SAL:n 
parhaiden palkitsemistilaisuudessa Grande Finalessa 27. 
lokakuuta Vierumäellä.

Ehdotukset uusista palkittavista perusteluineen tulee lähettää 
5.10. mennessä SAL:n nettisivuilta löytyvällä lomakkeella 
(www.ampumaurheiluliitto.fi/lomakkeet/ehdota_kultahippupalkittavia/)

Lue kesän kilpailu-uutisia ja tuloksia:
www.ampumaurheiluliitto.fi
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I n  M e m o r i a m

Tarja Kuuri
5.5.1969 – 28.6.2012

Pistoolilajien SAL:n edustusampuja Tarja Kuuri kuoli kesäkuussa pit-
källisen sairauden uuvuttamana. Hän kuului liiton kärkiampujiin 

vuosina 1991-2009. Kuuri edusti Esbo Skytteföreningiä ja voitti kilpau-
ransa aikana sekä urheilupistoolissa että vakiopistoolissa kaksi Suomen 
mestaruutta ja lukuisia ruotsinkielisen liittonsa (SFS) mestaruuksia.

Kuurin muuhun harrastustoimintaan kuuluivat läheisesti koiraharras-
tus, mökkeily Ikaalisissa sekä matkustaminen. Tämän vuoden aikana hän 
ehti vielä käydä vanhempineen Yhdysvalloissa tapaamassa sukulaisiaan.

Kuuri oli ystävällinen, valoisa henkilö. Huumorintajuisen, ilosilmäi-
sen naisen kanssa oli helppoa tulla toimeen. Vaativilla kilpailumatkoilla 
hän oli tukea tarvitsevien apuna ja oli kaikessa esimerkillinen taustayh-
teisönsä edustaja.

Kuuri edusti Suomea PM- ja EM-kisoissa. Hän pystyi edustustehtävis-
sään tekemään taitotasonsa mukaiset tulokset.

Tarja Kuuri teki työuransa apteekkialalla. Siellä vaadittava tarkkuus 
kuului hänen ominaisuuksiinsa. Kuuria jäivät ampumaurheilijain ja tut-
tavien lisäksi kaipaamaan erityisesti hänen vanhempansa ja sisaruksensa.

Matti Erkkilä, Jack Wuorinen (SFS)

Risto Visa
29.9.1936 – 10.7.2012

Ampumaurheilun työmyyrä Risto Visa on poissa. Hän toimi 
harrastuksensa parissa keskeisissä tehtävissä ainakin neljänä 

vuosikymmenenä. Itseään säästämätön vartiopäällikkö ahersi 
järjestötehtävissä seuratasolta SAL:n hallituksen ja liittovaltuuston 
jäsenyyteen saakka. Visan toimintatapoihin kuuluivat auttamishalu 
ja ripeys, mutta ei valitus. 

Riihimäen Rassin puheenjohtajana Visa toimi 25 vuoden 
ajan. SAL:n hallituksessa hän oli vuosina 1990-97. Lisäksi 
hän toimi SAL:n monissa valiokunnissa ja koulutustehtävissä. 
Aluetasolla riihimäkeläisen toimeliaisuutta tarvittiin myös. SVUL:n 
Uudenmaan piirin ampumajaoston puheenjohtajana Visa toimi 
vuosina1989-1994 ja vastaavissa tehtävissä SAL:n Etelä-Suomen 
alueella 1998-2004.

Vaikka Visa toimi monissa järjestötehtävissä, hän ehti myös 
harrastaa menestyksekkäästi kilpa-ammuntaa. Hänen oma 
lajinsa oli olympiapistooli. Siinä hän edusti Suomea PM-tasollakin. 
Lisäksi hän kilpaili 1970-80-lukujen vaihteessa muutamia 
kertoja ulkomaillakin. Visan ampuma-asento on edelleen monen 
muistissa: leveä haara-asento, kallistuminen eteenpäin ja työväline 
sivulle, lähes vaakatasoon kallistuneena.

Suomen Ampumaurheiluliiton toimiston henkilökunta ei unohda 
Risto Visaa. Hän asioi usein liiton toimistossa ja toi poikkeuksetta 
mukanaan herkullisen mansikkakakun tai suklaarasian. Kun apua 
pyydettiin, hän tarjoutui heti ”palvelukseen”. Arvokisoissa Visa 
auttoi monesti siten, että toimi päivisin järjestelytehtävissä ja vartioi 
tapahtuma-aluetta öisin.

Riihimäkeläisellä oli vankka olemus ja samanaikaisesti herkkä 
kynä. Usean vuoden ajan hän runoili silloiseen Ampujainlehteen 
riimejä SAL:n toiminnasta.

Vuonna 2006 SAL luovutti Visalle korkeimman 
huomionosoituksensa – kultaviirin. Samana vuonna Riihimäen 
Rassi kutsui hänet kunniapuheenjohtajakseen. Hänen puolisonsa, 
Aulikki Visa, kutsuttiin kunniajäseneksi. Visa oli toiminut pitkään 
seuran puheenjohtajana ja vaimo sihteerinä. Siinä olivat seuran 
tukipilarit vuosikymmenten ajan.

Ampumaurheilijain mielissä säilyy kunnioittava muisto 
nuorisotyön merkitystä korostaneesta ja kotimaataan voimakkaasti 
arvostaneesta Risto Visasta. Lämmin osanotto Riston Aulikki-
vaimon suruun.

Matti Erkkilä



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

KYSY MEILTÄ:

Walther-ilma-aseet

Hämmerli-ilma-aseet

Lapuan patruunat

NorDisin myyntituotteet

Ampumaurheilutarvikkeita

Yht.otot: ma-pe 17-21, 
viikonl. 10-18.

Puh. 044 3004 640
Sp. ari.meinander@gmail.com

Ampumaurheilun säännöt ja oppaat 
kätevästi verkkokaupasta >>

www.sporttikauppa.com/
tuotteet/ampumaurheiluliitto

WWW.PYSSYPUOTI.FI
0500 497255 

Hannu

www.sporttikauppa.com/

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

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

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

TERVETULOA KAUPOILLE!

Humppilassa on laadukkaita aseita urheiluammuntaan.
Anschütz, Feinwerkbau, Walther, Pardini, Benelli, 
Morini, yms... Suosikkipistooli Walther LP400, samoin 
Steyr ilmaolympia, pitkällä ja lyhyellä piipulla. Panos-
tarjouksia, kiikareita, Kurt Thune ampujanasuja, kenkiä, 
käsineitä, hihnoja, yms...

Katso netistä www.aseliikerantanen.fi

carlson.fi

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
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Denna gång sköts Svenska Finlands Sportskytte-
förbunds mästerskap på Åland. Många dubbel-
mästare korades, likaså noterades många nya 
mästerskapsrekord.:

miNiatyRgeVÄR liggaNde
A: 1) Joni Stenström RS 584, 2) Mathias nordberg ÅSSF 
577, 3) Ari Dufvelin RS 560.
A50: 1) Ralf Aspelin KSF 571, 2) Peter Hellsten ÅSSF 
567, 3) Michael Liljeberg KSF 543.
A60: 1) Christer Sandholm KSF 584, 2) Ralf Westerlund 
RS 577, 3) Göran eklund SkB 569.
A24: 1) Tom Mattsson ÅSSF 587 sFsmrek., 2) Bo 
Liljeberg KSF 568.
A20: 1) Jan Liljeberg KSF 552.
A18: 1) Joni Stenström RS 579, 2) Aleksi Jarva eSF 574, 
3) Mathias nordberg ÅSSF 573, 
A16: 1) Sebastian Långström eSF 381, 2) Max Mattsson 
ÅSSF 378, 3) Björn Friman 377
D: 1) elin Liewendahl ÅSSF 587, 2) erika Dufvelin RS 
577, 3) elin Abrahamsson ÅSSF 559.
D20: 1) Petra Liljeberg KSF 593 sFsmrek., 2) Katarina 
Långström KSF 591, 3) erika Dufvelin RS 570.
D18 1) elin Liewendahl ÅSSF 588 sFsmrek
D16: 1) Maria Liewendahl ÅSSF 380, 2) elin 
Abrahamsson ÅSSF 370, 3) Sofi Grönroos KSF 370
S14 1) Maria Liewendahl ÅSSF 284
S12 20sk.: 1) Robert Aspelin KSF 196 tang.sFsmrek, 
2) Sandra Moring KSF 191, 3) Cristian Friman eSF 188, 
lag: A 1) RS 1721, A50 1) KSF 1698, A20 1) KSF 1736, 
2) RS 1721, A18 1) eSF 1712 sFsmrek,
A16 1) eSF 1135, S12 1) KSF 566

miNiatyRgeVÄR 3X20 sKott
A: 1) Joni Stenström RS 568, 2) Mathias nordberg ÅSSF 
553, 3) Ari Dufvelin RS 506.

A60: 1) Ralf Westerlund RS 521, 2) Christer Sandholm 
KSF 516, 3) Göran eklund SkB 473. 
A24: 1) Tom Mattsson ÅSSF 541, 2) Bo Liljeberg KSF 541. 
A20: 1) Jan Liljeberg KSF 517. 
A18: 1) Joni Stenström RS 572 SFSMrek., 2) Mathias 
nordberg ÅSSF 549, 3) Aleksi Jarva eSF 543, 
A16; 1)Sebastian Långström eSF 553, 2)Björn Friman 
eSF 516, 3)Cristian Friman 509
D: 1) Katarina Långström KSF 571 SFSMrek, 2) elin 
Liewendahl ÅSSF 559, 3) erika Dufvelin RS 552. 
D20: 1) Katarina Långström KSF 568 SFSMrek., 2) Petra 
Liljeberg KSF 556, 3) erika Dufvelin RS 521.
D18: 1)elin Liewendahl ÅSSF
D16: 1) Aina kivi eSF 540, 2) Maria Liewendahl ÅSSF 
540, elin Abrahamsson ÅSSF 504
lag: A 1) RS 1626, A24 1) KSF 1669 sFsmrek, 2) 
ÅSSF 1592, A20 1) RS 1595, A16 1) eSF 1578 D 1) 
ÅSSF 1608 sFsmrek, D18 1) ÅSSF 1581

FRipistol  
A: 1) Tomas Mörn ÅSSF 490, 2) Kasper Forström RS 
488, 3) Fredrik Blomqvist ÅSSF 488
A50: 1) Berndt Björkqvist VS-VA 513, 2) Peter Hellsten 
ÅSSF 404, 3) Ralf Lindholm ÅSSF 329
A60: 1) Lawrence Mariani-Cerati RS 502, 2) Henrik 
Juslin eSF 466, 3) Armas Andersson RS 437.
A70: 1) Rune Karlsson ÅSSF 458, 2) Ulf Fagerström RS 441.
lag: A 1) RS 1429, 2) VS-VA 1391, 3) ÅSSF 1292, A50: 
1) RS 1380, 2) ÅSSF 1191

gRoVpistol 
A: 1) Arto Jussila VS-VA 549, 2) Harry Pettersson ÅSSF 
540, 3) Fredrik Blomqvist ÅSSF 534
A50: 1) Kenneth Mariani-Cerati RS 562, 2) Bernt 
Björkqvist VS-VA 539.
A60: 1) Vidar Fagerström RS 549, 2) Henrik Juslin eSF 
513, 3) Ralf Lindholm ÅSSF 366.

A70: 1) Rune Karlsson 
ÅSSF 495, 2) Ulf 
Fagerström RS 491.
lag: A 1) ÅSSF 1598, 
2) VS-VA 1594, 3) eSF 
1519,    A50 1) RS 1602

KleN- ocH 
spoRtpistol 
A: 1) Arto Jussila VS-VA 
553, 2) Tomas Mörn 

ÅSSF 542, 3) Thomas Ågren ÅSSF 542,
A16: 1) Cristian Friman eSF 345 sFsmrek, 2) Björn 
Friman eSF 340,  S12 1) Cristian Friman eSF 194
D: 1) Kirsi Rönnqvist eSF 541, 2) Anna Björkqvist VS-VA 
496, 3) Cecilia Lund ÅSSF 465
D50 1) Päivi Mariani-Cerati eSF 554
D20: 1) Therese Lindgren RS 564 sFsmrek., D18: 1) 
emma nummelin eSF 512 sFsmrek, D16: 1) Aina Kivi 
eSF 268 sFsmrek
A50: 1) Berndt Björkqvist VS-VA 560, 2) Kenneth 
Mariani-Cerati RS 557, 3) Peter Hellsten ÅSSF 498.
A60: Vidar Fagerström RS 562, 2) Armas Andersson RS 
539. 3) Henrik Juslin eSF 526
A70: 1) Ulf Fagerström RS 528, 2) Rune Karlsson ÅSSF 515.
lag. A: 1) VS-VA 1636, 2) RS 1633, 3) ÅSSF 1594,  D: 
1) eSF 1607, A16: 1) eSF 963 sFsmrek, A50: 1) RS 
1609, 2) ÅSSF 1452

sNaBBpistol
A: 1) Anders Boström RS 503, 2) Harry Pettersson ÅSSF 
493, 3) Tomas Mörn ÅSSF 473
A50: 1) Kenneth Mariani-Cerati RS 551, 2) Peter 
Hellsten ÅSSF 310.
A60: 1) Henrik Juslin eSF 495, 2) Armas Andersson RS 
463, 3) Vidar Fagerström RS 435.
A70: 1) Ulf Fagerström RS 487, 2) Rune Karlsson ÅSSF 365.
lag: A 1) ÅSSF 1436, 2) RS 1349,  A50 1) RS 1501, 2) 
ÅSSF 1008

staNdaRdpistol 
A: 1) Arto Jussila VS-VA 539, 2) Tobias Lindgren RS 
526, 3) Tomas Mörn ÅSSF  525
A18 1) Björn Friman eSF 505 sFsmrek., 2) Cristian 
Friman eSF 480
A50: 1) Bernt Björkqvist VS-VA 540, 2) Kenneth 
Mariani-Cerati RS 538, 3) Peter Hellsten ÅSSF 523
A60 1) Lawrence Mariani-Cerati RS 538, 2) Henrik 
Juslin eSF 520, 3) Vidar Fagerström RS 510.
A70: 1) Ulf Fagerström RS 477, 2) Rune Karlsson ÅSSF 459.
D 1) Kirsi Rönnqvist eSF 543, 2) Anna Björkqvist VS-VA 
475, 3) Cecilia Lund ÅSSF 458 
D20: 1) Therese Lindgren RS 541 sFsmrek.,  D50 1) 
Päivi Mariani-Cerati eSF 500
lag: A: 1) VS-VA 1594, 2) RS 1541, 3) ÅSSF 1530,   
A50 1) RS 1586 tang.sFsmrek, ÅSSF 1293

Veckoslutet 19-20.5 hade SFS krutskytteläger för gevärsskyttarna i 
Ingå. Deltagandet var rikligt både av stödskyttar och juniorer i ålder 
10-24 år, Allmänna skyttarna lyste med sin frånvaro. Skyttarna i års-
klasserna 16-24 år fick instruktioner av Paul Larm från Sverige (Sävsjö 
skyttegymnasium) Han gav råd och hjälp i skytteställningarna, samt i 
mentalträning som var nytt för många. Förbundet tackar Paul Larm för 
att han gjorde sig besväret att komma till Finland och ge ut av sina erfa-
renheter och lärdomar. Vi hoppas att han (eller någon annan från Sveri-
ge) också i fortsättningen kommer och lär ut sina lärdomar åt oss. 

Som tränare för stödskyttarna på lägret fungerade Cindy Dufvelin 
och som ledare för hela lägret G-P Björkqvist. Bespisningen sköttes 
av Inkku Fagerström med bravur och som alltid tidigare, även nu 
bjöd oss på god mat. Alla deltagare samt personliga tränare och 
underhållschefer bjöds dessutom på födelsedagskaka av Rabbe då 
han den 21.5 skulle fylla jämna år. 

givande läger för gevärskyttarna i Ingå Rabbe Österlund

Några av skyttarna tränade även luftgevär på lägret inför resan 
till Öckerö i Sverige den 15-17.6, för European Youth League North 
distrikts uttagning till European Youth League final som hålls i Polen 
i oktober. Förbundet önskar alla deltagare från lägret, sam de som 
åker till Öckerö, en riktigt trevlig och framgångsrik sommar.

Vädret tillät att Paul Larm kunde hålla teoritimme ute.

sFs mästerskap på gevär och pistol, 7-8.7 på Bredmo, Åland

Sportpistol lag: 1)VS-VA, 2)RS, 3)ÅSSF. (foto: Sandra Österman)
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Micaela Qvarnström 
världsmästare,
Krister Holmberg tredje 

Mellan den första och tionde Juni tävlade man om 
världsmästerskapen på rörligt mål i Sverige. Tävling-
arna gick av stapeln i Västerås och Stockholm.

en trio från Raseborgs Skyttar deltog i Finlands 
lag i världsmästerskapen, nämligen Micaela Qvarn-
ström, Krister Holmberg och niklas Hyvärinen.

Man började tävlingarna i Västerås med bland-
lopp 50 meter där Holmberg var framgångsrik. Täv-
lingarna sköts i svåra förhållanden och Holmberg 
hade inte riktigt något toppresultat i det svåra vädret, 
men resultatet 388 poäng räckte till en bronspeng, 
efter omskjutning med tre andra skyttar om bronset. 
Tävlingen vanns av Joszef Sike med 392 poäng och 
tvåa kom emil Martinsson från Sverige med 390 po-
äng. niklas Hyvärinen noterade 566p och var 23:e

- nåjo, jag är nöjd, tävlingen gick riktigt bra för-
utom i tredje serien som det kom fem dåliga skott 
efter varandra, konstaterade Holmberg på Finlands 
sportskytteförbunds hemsida.

De finländska pojkarna visade igen upp hög nivå 
och tog en trippelseger. Heikki Lähdekorpi vann med 
ett resultat på 381 poäng, Jani Suoranta var andra 
med 379 poäng och storfavoriten Sami Heikkilä var 
tredje på 378 poäng. De vann förstås lagtävlingen 
tillika med 1138 poäng.

efter herrarnas 50 m normallopp där RS skyttarna 
inte lyckades, flyttades tävlingarna till Stockholm 
och inomhus och där bråkade inte naturens krafter 
med skyttarna. Man började med 10m blandlopp 
och nu kom största framgången för SFS-skyttarna 
under hela tävlingen.

Micaela Qvarnström lyckades med ett resultat på 
362 poäng bli världsmästare. Hon vann med en tre 
poängs marginal till tvåan, olena Chehovska från 
Ukraina. Qvarnström är nu både världs- och euro-
pamästare i skytte på rörligt mål.

Qvarnström var själv mycket nöjd och konstate-
rade att hon nått det hon hade som mål i juniorklas-
serna. 

Krister Holmberg var trettonde i herrarnas bland-
lopp med 378 poäng. niklas Hyvärinen var 34:e med 
ett resultat på 368 poäng. På normalloppet kom inga 
större framgångar.      Joni Stenström

Den 28.6 avgjordes Nylands brigads skyt-
temästerskap, inklusive klockskjutningen, 
och denna gång var det Robin Stenström, 
från 2KUSTK, som tog hand om mäster-
skapet och klockan med goda 190p, före 
Andreas Franz från AMFSK, på 186p och 
Johan Hammarberg från GRKK, på 181p. 
Prisutdelningen skedde vid idrottshallen och 
idrottsofficer Juha-Matti Hinkkuri, assisterad 
av serg. Jussi Huttunen, delade ut skyttepris 
och klocka. 

Sedan 1960-talet, har till varje kontingents 
skyttemästare, förutom mästerskapspriset, 
även delats en värdefull klocka som Svens-
ka Finlands Sportskytteförbund donerar. 

Nu var det Robin Stenström som tog 
hand om klockan och när jag frågar honom 
om dagens skjutning berättar han: 

- Jag trodde nog att mina chanser for 
när jag konstaterade att mitt eget gevär 
inte fungerade. Men jag fick låna ett annat 
vapen och under provskotten blev jag rätt 

så bekant med geväret. Skjutningen gick 
sen riktigt bra och jag var både överraskad 
och glad åt segern.

Robin har varit medlem i Raseborgs 
Skyttar sen han var nio år. Tillsammans med 
sin bror Joni har de aktivt tränat och också 
framgångsrikt tävlat för RS. Mest tränar 
Robin på luftgevär under vintersäsongen i 
Västerby skyttehall i Ekenäs.

Älg 40 eNKelsKott 
Akl: 1) Henrik Holmberg RS 373, 2) Jouni Sonntag BSPA 
356, 3) Timo Teränen BSPA 318
A20 1) Roni Tenhunen BSPA 347 
Dkl 1) Leena Peltonen SSG 226
A50: 1) Tapani Koskela BSPA 373, 2) Jan Malmberg 
ÅSSF 359, 3) Tom Sved SSG 344
A60: 1) Bror Skogster SSG 352, 2) Jouko Mutka RS 349, 
3) Anders Holmberg RS 341
A70: 1) Torolf Stjernberg SSG 311, 2) Boris Stjernberg 
BSPA 173
lag: akl: 1) BSPA 508  
a50: 1) RS 525, 2) BSPA 482, 3) SSG 478, 4) ÅSSF 453

Älg 20 dUBBelsKott
Akl: 1) Henrik Holmberg RS 363, 2) Jouni Sonntag BSPA 328
A50: 1) Tapani Koskela BSPA 361 sFsmrek, 2) Jan 
Malmberg ÅSSF 326, 3) Tom Sved SSG 322
A60: 1) Jouko Mutka RS 369 Fmrek + sFsmrek, 2) 
Sven Holmberg RS 310, 3) erkki Mäkiniemi BSPA 300
A70: 1) Torolf Stjernberg SSG 263, 2) Boris Stjernberg 
BSPA 149
lag a50: 1) RS 496, 2) ÅSSF 436, 3) SSG 428, 4) BSPA 405

RÖRl.mål NoRmallopp
Akl: 1) Henrik Holmberg RS 583, 2) Jouni Sonntag BSPA 
546, 3) Kristian Torsell SSG 449
A16: 1) Teo Wasström RS 509 sFsmrek., 2) Frans 
Sonntag RS 445
A50: 1) Jan Malmberg ÅSSF 
371, 2) Tom Sved SSG 357, 3) 
Peter Stjernberg SSG 328
A60: 1) Jouko Mutka RS 371, 
2) Anders Holmberg RS 353, 3) 
Sven Holmberg RS 350
A70: 1) Torolf Stjernberg SSG 
316, 2) Boris Stjernberg BSPA 280
lag  a50: 1) RS 1074, 2) ÅSSF 
1017, 3) SSG 1016, 4) BSPA 920

RÖRl. mål BlaNdlopp
Akl: 1) Henrik Holmberg RS 375, 

2) Jouni Sonntag BSPA 372, 3) Kristian Torsell SSG 298
A16: 1) Daniel Torsell SSG 313, 2) Frans Sonntag RS 309
A50: 1) Tapani Koskela BSPA 361, 2) Jan Malmberg 
ÅSSF 352, 3) Tom Sved SSG 344
A60: 1) Jouko Mutka RS 372, 2) erkki Mäkiniemi BSPA 
352, 3) Bror Skogster SSG 350
A70: 1) Torolf Stjernberg SSG 313, 2) Boris Stjernberg 
BSPA 309
lag a50: 1) RS 1058, 2) SSG 1025, 3) ÅSSF 1011, 4) 
BSPA 967

Jussi Huttunen har överräckt klockan åt Robin, 
Juha-Matti Hinkkuri (i mitten) assisterar.

Robin stenström brigadmästare i skytte

sFsm på rörligt mål i Sibbo, 9-10.6

Skyttestiftelsen har nyss premierat  
Micaela och Krister för VM framgångarna.

svenska Finlands 
sportskytteförbund.r.f (sFs)
postadress Jack Wuorinen, Karisvägen 30, 10300 Karis
telefon  +358 500 872 045, 
  +358 44 300 5748 (Rabbe österlund)
e-postadress jack.wuorinen@brev.fi 
  rabbe.osterlund@saipu.fi
sFs:s hemsida www.sfs.idrott.fi

Henrik Holmberg, här i Ingåhallen, tog hand 
om fyra mästerskap på rörligt mål i Akl.
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BERETTa SpoRT. puVuT VaaTIVaaN kÄYTTÖÖN

DWS plus
Metsästäjän varma pukuvalinta syksyn ja talven 
jahteihin. Gore-tex© kalvollinen tuulta ja 
vettäpitävä puku, josta löytyy kaiki tarvittavat 
ominaisuudet; Radiopuhelintasku, irrotettava 
huppu, tuuletusaukot kainaloissa, 
muotoillut hihat, säädettävä
vyötärönauha ja paljon muuta.
Saatavana myös optifade-kuviolla. 

koot: M-XXXl

DWS Plus 
metsästyslakki 
Gore-tex© 
vuorella

andalo Gore-tex®
vedenpitävät ja mukavat ulkoilujalkineet 
on valmistettu nupukista ja Cordurasta. 
korkealaatuiset Vibram®-pohjat ja puoli- 
korkeat varret (18 cm) tukevat jalkaa.  
Väri: vihreä
koot: 36-47  

Fiammes Gore-tex®
vedenpitävät ja mukavat ulkoilujalkineet 
on valmistettu korkealaatuisesta nahasta.  
Vibram® -pohjat ja keskikorkeat varret  
(20 cm ) tukevat jalkaa.
Väri: ruskea
koot: 37-47 

Sasslong Gore-tex®
Korkeavartinen vaelluskenkä vedenpitävää 
nupukkia. Gore-tex© vuori ja rullaavan  
askeleen takaava Vibram –pohja. 
Väri: vihreä. 
koot 38-46 

E.l.p paclite
Ulkoiluasun päälle puettava kevyt, 
hengittävä ja vedenpitävä asu. Takissa 
irrotettava huppu, johon puvun voi 
pakata silloin kun se ei ole käytössä.  
Asun paino on alle 500 grammaa. 
Väri: vihreä.  

koot S-XXXl

DWS Camo orange
Metsästäjän valinta huomiotakiksi. 
Tekninen Gore-tex© -kalvolla varustettu 
takki säähän kuin säähän. Takissa 
on radiopuhelintasku, isot hiljaiset 
magneettitaskut, irrotettava huppu 
ja paljon muita metsästäjälle tärkeitä 

yksityiskohtia. koot M-XXXl


