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O 
 
lympiapronssimitalisti Henri Häkkinen ampui ilmakiväärillä 

neljänneksi maailmancupfinaalissa Bangkokissa Thaimaassa 5. 
marraskuuta. Joensuun Ampujia edustava 27-vuotias Häkkinen 
tähtäsi hienon tuloksen 701,9 (599+102,9) pistettä. Maailmancup-
finaalin voitti Intian 25-vuotias Gagan Narang kahdella ME-tulok-
sella. Hän tähtäsi finaalin uudeksi ME-tulokseksi 703,5 pistettä ja 
sivusi peruskilpailun täydellistä ME-tulosta 600 pistettä.

- Aivan huikea tulostaso. Finaaliraja oli 596 pistettä, mutta fina-
listien peruskisatulosten keskiarvo oli yli 598 pistettä. Muillakin am-
pujilla lienee ollut yhtä hyvä valmistautuminen kuin minulla. Nyt tuli 
normaalia vähemmän harjoiteltua ennen kisaa. Silloin tulos voi olla 
melkein mitä vaan, hollolalainen Henri Häkkinen naureskeli tyyty-
väisenä uransa ensimmäisen maailmancupfinaalin jälkeen.

Henri Häkkinen oli tyytyväinen omaan kilpailuunsa ja tulokseen-
sa. 701,9 (599+102,9) pistettä on hänen ennätyksensä kansainvä-
lisissä kilpailuissa. Olympiapronssia hän laukoi 699,4 (598+101,4) 
pisteellä. Häkkinen on ampunut kotimaassa ilmakiväärin SE-tulok-
set: peruskilpailussa 600 pistettä ja finaalissa 702,4 pistettä.

- Kisan ampuminen oli jännä fiilis, kun kilpailin ilmakiväärillä en-
simmäisen kerran Pekingin olympialaisten jälkeen. Oikein muka-
valta se tuntui pitkästä aikaa.

Henri Häkkinen kehui peruskilpailun alun sujuneen loistavasti. 
Viimeiset sarjat ja finaali teettivät töitä.

- Peruskisan puoleen väliin oli ihan unelma-ammuntaa. Sen jäl-
keen oli vaikeaa, kun lajikestävyys ei ole niin hyvä kuin kesällä, hän 
kertoi.

- Finaali on aina oma kisansa. Tänäänkin oli aika vaikeaa. Fi-
naalissa oli hankala löytää hyvää ampuma-asentoa. Silloin ei tule 
hyvää tulosta jokaisella laukauksella.

Peruskilpailu ja finaali ammuttiin eri radalla, joiden valo-olot olivat 
vähän erilaiset. Häkkinen arvioi radat hyviksi.

- Yleensähän maailmancupfinaali on kauden päätöskisa, mutta 
en oikein tiedä, oliko tämä uuden kauden aloitus vaiko vanhan kau-
den lopetus.

Kisapaikalla Häkkistä valmensi ja hänen ammuntaansa jännitti 
Juha Hirvi. Häkkinen osallistui maailmancupfinaaliin ensimmäisen 
kerran. Pekingin olympialaisiin kansainvälisen huippu-urheilu-uran-
sa päättänyt Hirvi on urallaan kokenut lukuisia maailmancupfinaa-
leja, joissa hän on ampunut kolme kertaa toiseksi ja kaksi kertaa 
kolmanneksi.

- Ihan mukava sitä on olla tällä puolella aitaa. Pari viimeistä finaa-
lilaukausta minuakin vähän jännitti, Hirvi kuvaili tunnelmia.

Pistooli- ja kiväärilajien maailmancupfinaali, Bangkok, Thaimaa.
Ilmakivääri, miehet, 60 ls:n peruskilpailu + 10 ls:n finaali:

1) Gagan Narang Intia 703,5 ME-tulos (600 sivuaa ME-tulosta + 
103,5), 2) Matthew Emmons USA 702,5 (598+104,5), 3) Qinan 
Zhu Kiina 702,3 (599+103,3), 4) Henri Häkkinen Suomi 701,9 
(599+102,9), 5) Peter Sidi Unkari 701,3 (599+102,3), 6) Nemanja 
Mirosavljev Serbia 700,9 (597+103,9), 7) Artur Aivazian Ukraina 
700,2 (596+104,2), 8) Thomas Farnik Itävalta 698,0 (597+101,0), 9) 
Yifei Cao Kiina 591, 10) Alin George Moldoveanu Romania 591.

 Henri Häkkinen
neljäs ilmakiväärin maailmancupfinaalissa

Olympiavoittaja Satu Mäkelä-Nummela oli 12:s trapin maail-
mancupfinaalissa Minskissä Valko-Venäjällä 29. syyskuuta. 

Mäkelä-Nummela rikkoi 65 (23+22+20) kiekkoa. Kilpailun voitti 
Venäjän 43-vuotias Irina Laricheva hyvällä tuloksella 94 (72+22) 
kiekkoa. 2001 MM-kultaa ja 2005 MM-hopeaa trapissa voittanut 
Laricheva jäi kaksi kiekkoa sekä peruskilpailun (74) että finaalin 
(96) ME-tuloksesta.

- Olympialaisten jälkeinen ampumattomuus näkyi. Matti (val-
mentaja Matti Nummela) sanoi, että aloin viimeisessä sarjassa 
ihan älyttömästä venyttää laukausta. Rytmi ei pysynyt yllä ja 
ensimmäinen laukaus ei ollut normaalin räväkkä. Vuosi alkoi huo-

Satu Mäkelä-Nummela 12:s mc-finaalissa
nolla tuloksella ja päättyi huonoon tulokseen. Välillä meni hyvinkin, 
Orimattilan Seudun Urheiluampujia edustava Satu Mäkelä-Num-
mela sanoi.

Haulikkolajien maailmancupfinaali, Minsk, Valko-Venäjä.
Trap, naiset, 75 kiekon peruskilpailu + 25 kiekon finaali:

1) Irina Laricheva Venäjä 94 (72+22), 2) Yingzi Liu Kiina 92 
(71+21), 3) Giulia Iannotti Italia 90 (69+21), 4) Daniela Del Din 
San Marino 89 (70+19), 5) Theresa Dewitt USA 86 (66/5 uusinnas-
sa finaalipaikasta +20), 6) Jessica Rossi 85 (67+18), …12) Satu 
Mäkelä-Nummela Suomi 65 (23+22+20).

Henri Häkkinen tähtäsi uransa ensimmäisessä 
maailmancupfinaalissa neljänneksi.
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Ampumaurheiluliiton sähköpostiosoitteet muuttuneet
Suomen Ampumaurheiluliiton sähköpostiosoitteet ovat muuttuneet muotoon:
etunimi.sukunimi@ampumaurheiluliitto.fi
Vanhoista sähköpostiosoitteista postit kääntyvät uuteen osoitteeseen vielä seuraavat kuusi kuukautta.

”Huipputarkkuus on tavoitteena kuin lämpötilan absoluuttinen nollapiste - sitä kohti pyrkiminen ja 
lähemmäksi pääseminen motivoi yrittämään aina uudestaan ja uudestaan.”

Äskeiseen lauseeseen kiteytyy dvd:nä ilmestyneen kasa-ammunnan lajiesittely. Kaksitoistaminuuttisen 
esittelyn koostanut viitasaarelainen lajin harrastaja Timo-Heikki Varis sanoo, että tuote on tarkoitettu 
lähinnä niille, jotka eivät vielä harrasta lajia.

- Kasa-ammunnan harrastajajoukko on varsin pieni Suomessa. Lajin julkisuuskuvan luominen on 
tästä syystä ollut harrastajien itsensä käsissä. Ampumaurheiluliiton kasa-ammuntajaosto päätti tehostaa 
lajin tunnettuutta laji-dvd:n muodossa. Lopputulos on editointia lukuunottamatta puhtaasti ampujien 
talkootyön tulos, Varis kertoo.

Kasa-dvd ei jaa nippelitietoa, vaan käsittelee kasa-ammunnan tärkeimmät elementit. Esityksestä käyvät 
ilmi asetyypit, patruunoiden lataus ja kilpailut. Mukana on ripaus säännöistä, hahmotelma harrastuksen 
kustannuksista ja opastusta, miten päästä mukaan lajiin.
Dvd:n voi tilata Timo-Heikki Varikselta: timoheikki.varis@pp.inet.fi. Hinta on 20 € postituskuluineen.

- kasa-ammunnan lajiesittely DVD:nä”TAVOITTEENA HUIPPUTARKKUUS” 
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Ampumaurheiluliitolla  
upeiden palkintojen vuosi

Suomen Ampumaurheiluliitto tekee kiitettävän hyvää tulosta 
kaikilla sektorilla kovassa kilpailussa. Huippu-urheilijoidemme 
kilpailumenestys on suurelta osin loistavaa, yleisesti ottaen seu-
ramme toimivat aktiivisesti ja liittomme talous on kunnossa. 

Olemme voittaneet kymmenittäin mitaleita ja niitä on tullut jo-
kaisessa edustamassamme lajissa; kivääri-, pistooli-, haulikko-, 
liikkuvan maalin, siluetti-, kasa-ammunta-, mustaruuti- ja practi-
cal-lajeissa. Lisäksi voimme ylpeänä todeta olevamme ainut laji, 
joka on tuonut mitalin kaikista kolmesta 2000-luvun kesäolym-
pialaisista. Satu Mäkelä-Nummela ampui trapissa olympiakultaa 
ja Henri Häkkinen ilmakiväärissä olympiapronssia Pekingissä. 
Marko Kemppainen laukoi skeetissä olympiahopeaa Ateenas-
sa. Juha Hirvi aloitti 2000-luvun menestyksen tähtäämällä pie-
noiskiväärin täysottelussa olympiahopeaa Sydneyssä. Mikä tär-
keintä, että uusia ja nuoria ampujia on kehittymässä vanhojen 
rinnalle maailman huipulle, joten on hyvä syy uskoa suomalai-
sen ampumaurheilijan voittavan mitalin myös Lontoon olympia-
laisissa 2012.

Ampumaurheiluliiton talous on vakaalla pohjalla. Se antaa 
mahdollisuuden jatkaa toimintaamme tehdyillä linjauksilla. Kun 
monet muut urheilujärjestöt joutuvat hakemaan uutta kurssia 
synkkenevissä talousnäkymissä, me voimme pysyä kurssissam-
me ja jopa vahvistaa valmennustamme. Yksi todiste pitkäjäntei-
syydestä on Urheiluampuja. Tämän lehden myötä lehden 80:s 
vuosikerta on ilmestynyt.

Paljon työtä olemme tehneet myös ampuma-ase- ja ampu-
maratalain valmistelun alkutaipaleella toimimalla aktiivisesti 
asiantuntijana ja tapaamalla virkamiehiä ja poliittisia päättäjiä. 
Jyrkimmät kannanotot, esimerkiksi ruutipistoolien ja revolverei-
den täyskielto ja aseiden säilyttäminen ampumaradoilla, eivät 
toteutune. Joitakin tiukennuksia aselupiin lienee tulossa. Kun toi-
mintaympäristömme muuttuu, meillä pitää olla kyky hakea aina 
uusia ratkaisuja.

Päätän nelivuotiskauteni Ampumaurheiluliiton puheenjohtaja-
na hyvillä mielin. Kiitän hedelmällisestä yhteistyöstä ampumavä-
keä ja erityisesti liittovaltuuston puheenjohtajia, liittohallitusta ja 
toimiston henkilöstöä. Toivotan seuraajalleni paljon menestystä 
hänen puheenjohtajakaudelleen.

Hyvää joulua ja puhtaita osumia  
Ampumaurheiluliiton 90-vuotisjuhlavuonna 2009!

Ett år av fina priser  
för Sportskytteförbundet

Finlands sportskytteförbund når fina resultat på alla sektorer i 
hård tävling. Våra elitidrottare har för det mesta utmärkt tävlings-
framgång, de flesta av våra föreningar är aktiva och förbundets 
ekonomi är i gott skick.

Vi har sammanlagt vunnit tiotals medaljer i alla grenar vi re-
presenterar: gevär, pistol, hagelgevär, rörligt mål, siluett, bänk-
skytte, svartkrut och practical. Dessutom kan vi stolt konstatera 
att vi är den enda idrottsgrenen som har vunnit medalj i alla tre 
sommar-OS på 2000-talet. I Peking sköt Satu Mäkelä-Nummela 
OS-guld i trap och Henri Häkkinen OS-brons i luftgevär. I Aten 
vann Marko Kemppainen OS-silver i skeet. Juha Hirvi inledde 
det framgångsrika 2000-talet genom att ta hem silvermedaljen 
i miniatyrgevär i Sydney. En viktig sak är att vi har unga skyttar 
som håller på att utvecklas till elitskyttar i världsklass, vilket ger 
oss goda skäl att tro att en finländsk skytt kommer att vinna 
medalj även i OS i London år 2012. 

Sportskytteförbundets ekonomi står på en stadig grund. Det 
ger oss möjlighet att fortsätta vår verksamhet enligt nuvarande 
riktlinjer. Medan de dystra ekonomiska utsikterna tvingar många 
andra idrottsorganisationer att hitta en ny riktning kan vi hålla 
vår riktning och till och med satsa mer på träningsverksamhet. 
Tidningen Urheiluampuja fyller 80 år i år. Den är ett bra exempel 
på förbundets långsiktiga verksamhet.

Vi har även arbetat hårt när det gäller beredandet av den 
nya vapenlagen och lagen om skjutbanor. I egenskap av sak-
kunnig har vi träffat tjänstemän och politiska beslutsfattare. De 
strängaste förslagen, till exempel totalförbud på krutpistoler och 
revolvrar och förvarandet av vapen på skjutbanorna, torde inte 
förverkligas. Förutsättningarna för vapenlicens kommer troligt-
vis att skärpas. I en föränderlig verksamhetsmiljö måste vi stän-
digt kunna finna nya lösningar.

Jag avslutar nöjd mitt fyraåriga arbete som ordförande för 
Sportskytteförbundet. Jag tackar hela skyttefamiljen och speci-
ellt fullmäktiges ordförande, styrelsen och kanslipersonalen för 
ett fruktbart samarbete. Jag önskar min efterträdare stor fram-
gång i sitt ordförandeskap.

God jul och rena träffar  
under Sportskytteförbundets 90-årsjubileum år 2009!

Pääkirjoitus / 
Helena Walldén
Suomen Ampumaurheiluliiton puheenjohtaja
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S
uomen Ampumaurheiluliitto valitsi yksimielisesti puheen-
johtajakseen 66-vuotiaan porilaisen Mikko Nordquistin 
varsinaisessa kokouksessaan SLU-talossa Helsingissä 
lauantaina 29. marraskuuta. Neljä vuotta puheenjohtaja-

na toiminut johtaja Helena Walldén ilmoitti jo viime keväänä, ettei 
ole käytettävissä kahden kaksivuotiskautensa jälkeen. 

- Kiitän nöyrästi valinnasta puheenjohtajaksi. Ampumaurhei-
luliiton puheenjohtajuus on haastava tehtävä ja yritän parhaani, 
66-vuotias porilainen filosofian maisteri Mikko Nordquist kiitti valit-
sijoitaan kaksivuotiskaudesta, joka alkaa vuoden vaihteessa.

- Liittovaltuuston puheenjohtajana olen osallistunut keväästä 2007 
alkaen jokaiseen hallituksen kokoukseen, joten olen selvillä Ampu-
maurheiluliiton asioista. Yhteistyöni toiminnanjohtaja Risto Aarrekiven 
kanssa liittovaltuustoa koskevissa asioissa ja puheenjohtaja Helena 
Walldénin kanssa hallitusta koskevissa asioissa on sujunut hyvin.

Mikko Nordquist toteaa Ampumaurheiluliiton ”asioiden olevan 
aika hyvin mallillaan”. Liitto on saanut kerättyä viime vuosien ylijää-
mäisillä budjeteilla tarpeeksi vahvan oman pääoman, jotta se pys-
tyy jatkossa toiminaan niin sanotuilla nollabudjeteilla. Kaikki tulot 
on mahdollisuus käyttää.

- Satu Mäkelä-Nummelan olympiakultamitali ja Henri Häkkisen 
olympiapronssimitali sekä kaikkien muiden lajiemme menestys 
osoittaa valmennuksen olevan kunnossa, hän sanoo.

- Yksi ensi vuoden projekteista on liiton 90-vuotisjuhla. Olemme 
suunnitelleet viettävämme sen omassa piirissämme ilman isoa juh-
laa. Olemme järjestämässä erilaisia tilaisuuksia niin, että jokainen 
ampumaurheilija voi päästä osalliseksi. Lisäksi pääkaupunkiseu-
dun ratatilanteen kehittäminen on koko liitolle iso haaste.

Kolme puheenjohtajuutta Ampumaurheiluliitossa
Mikko Nordquist on toiminut Ampumaurheiluliiton Lounais-Suomen 
alueen ja liittovaltuuston puheenjohtajana kahden viimeisen vuo-
den aikana. Alueen puheenjohtajaksi hänet valittiin runsaat kaksi 
vuotta sitten. Valtuusto äänesti Nordquistin puheenjohtajakseen 
kevätkokouksessaan 2007. Hän voitti äänestyksessä 12-11 helsin-
kiläisen Timo Alasen, joka johti valtuustoa kaksi kaksivuotiskautta.

- Viime keväänä minua kysyttiin liiton puheenjohtajaksi. Pari viik-

koa mietittyäni sanoin olevani käytettävissä. Ehdollepanotoimikun-
nalle sanoin, että hakekaa muualtakin ja palatkaa tarvittaessa asi-
aan. Syyskuussa toimikunta otti uudelleen yhteyttä, hän sanoo.

- Sellaisella ajatuksella olen lähtenyt tällaisiin tehtäviin, että kak-
si vuotta treenataan ja seuraavat kaksi vuotta osataan jo tehdä. 
Jos olen terve ja kunnossa, olen käytettävissä toisellekin kaudelle. 
Liiton toiminnan kannalta on huono, jos puheenjohtajat vaihtuvat 
kahden vuoden välein.

Ampumaurheilua kaiken ikää
Liittokokouksessa Mikko Nordquist muisteli harrasteensa ampu-
maurheilua 55 vuotta. Kipinän hän on saanut kotoaan isältään 
Jussi Nordquistilta, joka oli kaksinkertainen MM-kultamitalisti (1949 
sekä 1958) ja edusti Suomea Rooman olympialaisissa 1960. Isän-
sä tavoin hän on kilpaillut 50 metrin ja 300 metrin kiväärilajeissa.

- Oman urani parhaat saavutukset ovat nuorten sarjan SM-prons-
si ja joukkuekilpailun SM-hopea sekä yleisen sarjan neljäs ja kah-
deksas sija ja joukkuekilpailun SM-pronssi. Aktiivisesti ammuin vuo-
desta 1954 aina vuoteen 1970 asti. Sen jälkeen työ vei ulkomaan 
matkoineen niin paljon aikaa, että kilpaileminen jäi. Hyvä, että hirvi-
jahtiin ehdin. Jahdissa olen käynyt 1971 alkaen, hän muistelee.

- 1980-luvun alussa olin neljä vuotta Satakunnan Ampujien pu-
heenjohtajana.

Ampumaurheilun järjestötoimintaan Mikko innostui uudelleen 
2000-luvun alussa, kun Kalle Leskinen houkutteli hänet tuomari-
kursseille. Sitten veri vei mennessään. 

- Vuodesta 2002 minulla on ollut kiväärituomarin kansainvälinen 
B-lisenssi. Tänä syksynä jätin A-lisenssin hakemuksen, hän sanoo.

- Lisäksi olen aloittanut pistooliharrastuksen. Tavoitteenani on saa-
da kokoon jonkinlainen pistemäärä sekä ilma- että pienoispistoolilla. 

Ampumaurheiluliiton hallitus 2009
Puheenjohtaja Mikko Nordquist
Varapuheenjohtajat: Olli Nepponen ja Curt Sjöblom
Jäsenet: Jussi-Pekka Alanen, Heikki Keskitalo, Markku Lainevirta, 
Pia Nybäck, Paavo Palokangas ja Paula Viitasaari.

 Mikko Nordquist  
Ampumaurheiluliiton puheenjohtajaksi

Teksti ja kuva: 
Matti Viitanen



URHEILUAMPUJA 6/20086

Suomen Ampumaurheiluliiton liittovaltuusto 
valitsi Curt Sjöblomin liittohallituksen varapu-
heenjohtajaksi kahdeksi seuraavaksi kalente-
rivuodeksi SLU-talossa Helsingissä lauantai-
na 29. marraskuuta. Liittovaltuusto hyväksyi 
Ampumaurheiluliiton vuoden 2009 toiminta-
suunnitelman ja talousarvion. Liittohallituksen 
esittämän talousarvion summa on 1 873 050 
euroa ja se on noin 9 000 euroa ylijäämäinen. 
Ampumaurheiluliiton kuluvan vuoden talous-
arvio on 1,67 miljoonaa euroa.

- Kiitän luottamuksesta ja yritän olla luotta-
muksen arvoinen. Ampumaurheilu on antanut 
minulle paljon ja toivon, että antaa jatkossa-
kin, Curt Sjöblom kiitti liittovaltuustoa yksimielisestä valinnasta.

Curt Sjöblom on 51-vuotias vantaalainen diplomi-insinööri ja 
toimitusjohtaja. Hän on toiminut pitkään ampumaurheilun kansal-
lisissa ja kansainvälisissä tehtävissä. Hän on työskennellyt Kan-
sainvälisen Ampumaurheiluliiton (ISSF) tuomarikouluttajana ja on 
toiminut seitsemän vuotta Euroopan Ampumaurheiluliiton (ESC) 
haulikkojaoston jäsenenä sekä toimii kansainvälisten kilpailujen 
juryjen ja vetoomusjuryjen puheenjohtajana. Lisäksi Sjöblom toi-
mii Ampumaurheiluliiton kilpailuvaliokunnan puheenjohtajana ja on 
Sibbo Skyttegillen jäsen ja sihteeri.

Ampumaurheiluliitto jakoi vuoden 2008 ympäristöpal-
kinnot Lahden Ampumaseuralle, Olavi Malmiselle 
sekä kolmikolle Minna Harju, Matti Harju ja Tarja Ne-
valainen liittovaltuuston kokouksen yhteydessä.

Lahden Ampumaseuran haulikkoradat ovat toimineet ja toimivat 

Curt Sjöblom 
Ampumaurheiluliiton 
varapuheenjohtajaksi

Hallituksen jäseniksi liittovaltuusto äänesti ehdollepanotoimikun-
nan ehdotuksen mukaisesti Paula Viitasaaren, Heikki Keskitalon ja 
Paavo Palokankaan. Äänestyksessä espoolainen Viitasaari sai 23 
ääntä, lahtelainen Keskitalo 22 ääntä, orimattilalainen Palokangas 
18 ääntä ja oululainen Mikko Taussi 15 ääntä. Viitasaari on uusi 
hallituksen jäsen. Keskitalo on toiminut hallituksessa kaksi ja Palo-
kangas yhden kaksivuotiskauden.

Liittohallituksessa jatkavat varapuheenjohtajana prikaatikenraali, 
kansanedustaja Olli Nepponen sekä jäseninä Jukka-Pekka Alanen, 
Markku Lainevirta ja Pia Nybäck.

haulien keräämisen pilottiratoina Hollolan Hälvälässä. LAS kerää hau-
likkoradoilta haulit talteen parasta mahdollista tekniikkaa käyttäen. Li-
säksi ampumamelun torjumiseksi radalle on rakennettu meluseiniä 
ja meluvalleja parhaalla mahdollisella tavalla. Haulien keräysjärjestel-
män ylläpitoon ja kehittämiseen kuluu satoja työtunteja vuosittain.

Ympäristöpalkinnot Jämsään, Orimattilaan ja Lahteen

Heikki Keskitalo, Curt Sjöblom ja Paavo Palokangas.
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tavoin erittäin tarkka ja luotettava
laite, mutta on entistä pienempi ja
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UUSI

SSG voitti Pohjolan maljan
Sibbo Skyttegille voitti vuoden 2008 Pohjolan maljan. SSG keräsi 
ensimmäisenä seurana yli tuhat pistettä kauden SM-kilpailuissa. 
SSG otti ennätyspisteillä jo viidennen voittonsa 2000-luvulla. 

POHJOLAN MALJAN VOITTAJAT 2000-LUVULLA:
2008 Sibbo Skyttegille
2007 Raseborgs Skyttar
2006 Sibbo Skyttegille
2005 Sibbo Skyttegille
2004 Sibbo Skyttegille
2003 Raseborgs Skyttar
2002 Raseborgs Skyttar
2001 Raseborgs Skyttar
2000 Raseborgs Skyttar

Pohjolan maljan pisteet 2008: 
1) Sibbo Skyttegille 1021, 2) Raseborgs Skyttar 682, 3) Turun Seudun Ampujat 461, 
4) Salon Seudun Ampujat 410, 5) Kymppi-64 397, 6) Orimattilan Seudun Urheiluam-
pujat 366, 7) Pohjois-Hämeen Ampujat 298, 8) Mikkelin Ampujat 264, 9) Lahden 
Ampumaseura 260, 10) Säkylän Seudun Ampujat 254, 11) Kuopion Ampuma- ja 
Metsästysseura 244, 12) Haapajärven Ampumaseura 229, 13) Kuortaneen Kunto 208, 
14) Satakunnan Ampujat 202, 15) Borgå Skyttar-Porvoon Ampujat 195, 16) Porkkalan 
Ampujat 195, 17) Kankaanpään Ampujat 189, 18) Oriveden Ampujat 182, 19) Haminan 
Practical Ampujat 166, 20) Rauman Seudun Ampujat 162, 21) Jurvan Metsästysseura 
160, 22) Etelä-Saimaan Ampujat 157, 23) Kouvolan Metsästys- ja Ampumaseura 155, 
24) Helsingin Varuskunnan Ampujat 146, 25) Haminan Ampumaseura 141, 26) Siilin-
järven Urheiluampujat 139, 27) Joensuun Ampujat 138, 28) Vasa Skyttegille-Vaasan 

Ampujat 131, 29) Härmän Seudun Ampujat 123, 30) Orimattilan Jymy 121, 31) Kotkan 
Ampumaseura 120, 32) Vähänkyrön Viesti 117, 33) Pieksämäen Seudun Ampujat 110, 
34) Ruotsalon Metsästysyhdistys 105, 35) Poliisien Ampumaseura 103.

Eniten Pohjolan Malja -pisteitä nuorten sarjoissa keränneet: 
1) Kymppi-64 275, 2) Raseborg Skyttar 255, 3) Orimattilan Seudun Urheiluampujat 
211, 4) Kuortaneen Kunto 201, 5) Kankaanpään Ampuja 125, 6) Härmän Seudun 
Ampujat 119, 7) Sibbo Skyttegille 107, 8) Siilinjärven Urheiluampujat 103, 9) Mikkelin 
Ampujat 99, 10) Ruotsalon Metsästysyhdistys 84, 11) Turun Seudun Ampujat 80.

Orimattilan Seudun Urheiluampujien puheenjohtaja Olavi 
Malminen on suunnitellut Salolan ampumaurheilukeskuksen 
yhdessä Pentti Salorannan kanssa 1970-80-lukujen taittees-
sa. Hän on johtanut ratojen edelleen jatkuvaa rakennustyötä 
lähes kolme vuosikymmentä. Malminen on toiminut rakenta-
vasti ja yhteistyöhakuisesti kaupungin ympäristöviranomais-
ten ja kaupungin johdon kanssa. Lisäksi hän on auttanut 
muita ampumaurheiluseuroja ympäristöasioissa ja urakoinut 
Orimattilan kaupungin vallitoimikunnan jäsenenä radan melu-
haittojen vähentämiseksi. Olavi Malminen on toiminut OSU:n 
puheenjohtajana seuran perustamispäivästä 28.8.1996 alka-
en. Hän on Ampumaurheiluliiton liittovaltuuston jäsen.

Jämsän Seudun Ampujien kolmikko Minna Harju, Matti Har-
ju ja Tarja Nevalainen on suunnitellut edullisen, yksinkertaisen 
ja ympäristöystävällisen luotiloukkumallin. Luotiloukun raken-
tamiseen käytetään käytettyjä autonrenkaita, II laadun kupe-
raksi painettuja 3 millimetriä paksuja säiliönpohja-aihioita, jot-
ka ovat valmistajan hylkäämiä puolivalmisteita, sekä käytöstä 
poistettua kuljetinmattoa, vilttiä tai viiraa. Kuljetinmatto, viltti 
tai viira uusitaan sen reikiinnyttyä. JSA on tehnyt suunnitellun 
mallin mukaiset luotiloukut radalleen keväällä 2008 kaupun-
gin ympäristösihteerin katselmuksen jälkeen. Lopputarkastus 
on tehty ja luotiloukkujen toimivuus on todettu hyväksi. Luodit 
on helppo kerätä talteen kierrätystä varten.

Ympäristöpalkinnot Jämsään, Orimattilaan ja Lahteen

Ympäristöpalkinnoilla palkitut: Lahden Ampumaseuran 
Heikki Keskitalo ja Tapio Jurvanen, Orimattilan Seudun Ur-
heiluampujien Olavi Malminen sekä Jämsän Seudun Ampu-
jien Minna Harju ja Tarja Nevalainen. Ampumaurheiluliiton 
puheenjohtaja Helena Walldén luovutti palkinnot.

SSG:n puheenjohtaja Elof Juselius otti vastaan Pohjolan 
maljan Ampumaurheiluliiton puheenjohtaja Helena Walldénilta.
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- Suomen Ampumaur-
heiluliiton tulevaisuus 
on valoisa. Meillä on 
hyvä urheilullinen me-
nestys kaikissa kah-
deksassa lajissam-
me. Liiton talous on 
vakaalla pohjalla ja 
meillä on ammatti-
taitoinen ja aktiivi-
nen toimiston hen-
kilökunta, kehuu 
Helena Walldén, 
joka päättää neli-

vuotisen urakkansa 
Ampumaurheilulii-

ton puheenjohtajana 
vuoden vaihteessa.

- Pekingissä syttyi Juha Hirven rinnalle 
kaksi uutta ja persoonallista tähteä: olym-
piakultamitalisti Satu Mäkelä-Nummela ja 
olympiapronssimitalisti Henri Häkkinen. 
Juha on jo ampumaurheilun ikoni, jonka ka-
rismaattinen ja lämmin esiintyminen jäi suo-
malaisten mieliin Pekingin olympialaisista. 
Nyt meillä on tähtiä, joita tarvitsemme.

Uusi strategia pysyy  
nykyisessä suunnassa
Ampumaurheiluliitto on työstänyt uutta stra-
tegiaansa tämän vuoden. SAL:n varsinainen 
kokous hyväksyi strategian kokouksessaan 
29. marraskuuta.

- Uusi strategiamme on muodollisesti eri-
lainen kuin vanha. Edellinen oli hyväksytty, 
ennen kuin aloitin puheenjohtajana, ja se oli 
seikkaperäinen ja tuntui aidosti hyvältä. Uusi 
on huomattavasti lyhyempi, mutta sisällöl-
tään samassa suunnassa kuin vanha, mitä 
pidän hyvänä asiana. Siitä pitäisi huolestua, 
jos nyt olisimme päätyneet täysin erilaisiin 
johtopäätöksiin, Helena Walldén sanoo.

- Strategia on toimiston työstämä ja halli-
tus on toiminut sparraajana.

Parin viimeisen vuoden aikana maail-
massa on tapahtunut isoja muutoksia. 

Jokelan ja Kauhajoen tapahtumat ovat 
vaikuttaneet Ampumaurheiluliiton toi-
mintaympäristöön ja käytävään kes-
kusteluun. Lisäksi koko maailman 
talouden näkyvät ovat synkentyneet 
uskomattoman nopeasti ja jyrkästi.

- Positiivinen voimavara on hyvä 
huippu-urheilumenestyksemme, 
hän arvioi.

- Kaikkia muutoksia meidän täytyy 
hallita tulevaisuudessa. Talouden 
muutokset ovat niin isoja, ettei kukaan 
ole niiltä suojassa. Meidän on hel-
pompi hantteerata niitä kuin monen 
muun, koska taloutemme on kunnos-
sa ja rahoituksessamme sponsoroin-
nin osuus ei ole kovin suuri.

Helena Walldén:
 Ampumaurheiluliiton
 tulevaisuus valoisa

Teksti ja kuva: Matti Viitanen
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Helena Walldén arvioi Ampumaurheilu-
liiton onnistuneen, kun se on malttanut toi-
mia linjakkaasti, pitkäjänteisesti ja ”ilman 
haihatteluja”. Toiminnan painopisteet ja 
tavoitteet ovat pysyneet pitkäjänteisesti sa-
massa suunnassa. Uusi strategia korostaa 
kuitenkin kaiken toiminnan turvallisuutta ja 
huippu-urheiluvalmennusta. 

- Nyt on saatava seurat innostumaan te-
kemään asioita, joita olemme yhdessä lin-
janneet, hän muistuttaa.

- Strategian toteuttaminen on paljon suu-
rempi haaste kuin paperin kirjoittaminen. 
Jos strategiasta ei innostuta ja sitä ei jalkau-
teta, on ihan sama, mitä papereissa lukee.

Tasa-arvotyö onnistunut
Johtaja Helena Walldén on Ampumaurhei-
luliiton ensimmäinen naispuheenjohtaja. 
Ensi vuonna 90 vuotta täyttävällä liitolla on 
ollut yhteensä 14 puheenjohtajaa.

Ampumaurheiluliitto tekee tasa-arvotyötä 
laaja-alaisesti. Helena Walldénin johdolla 
liittohallitus päätti integroida vammaisam-
pumaurheilun liiton normaalin toimintaan 
15.3.2005. Paralympiakomitea hyväksyi Am-
pumaurheiluliiton ja seitsemän muuta liittoa 
jäsenekseen 18. huhtikuuta tänä vuonna.

- Vammaiset ja vammattomat ampuvat sa-
moissa kilpailuissa ja jopa samoissa erissä. 
Lisäksi olympia- ja paralympiaurheilijat val-
mentautuvat samoilla leireillä. Meillä integ-
raatio on aitoa. Sadun olympiavoitto todis-
taa, että Ampumaurheiluliitto pystyy luomaan 
naisille ja miehille yhtäläisen mahdollisuuden 
valmentautumiseen ja kilpailemiseen. Sadun 

- On tärkeää 
säilyttää kyky 

sopeutua, 
kun maailma 

kuitenkin 
huvikseen 
muuttuu.

Ampumaurheiluliiton puheenjohtajat
Opettaja Oscar Rosenqvist 1919

Maaherra Ernst E. Rosenqvist 1919-1932

Kenraaliluutnantti Hugo Viktor Österman 1932-1958

Vuorineuvos Aarne Härkönen 1959-1961

Kenraalimajuri Albert Ravila 1962-1966

Kenraali Kaarlo Olavi Leinonen 1967-1969

Kenraaliluutnantti Otto Yliruisku 1970-1974

Yli-insinööri Maunu Wirtanen 1975-1981

Vuorineuvos DI Kauko Rastas 1982-1984

Pankinjohtaja Erkki Karmila 1985-1988

Toimitusjohtaja Seppo Ahonen 1989-1992

Toimitusjohtaja DI Markko Nöyränen 1993-1998

Kenttäpäällikkö Alpo Vehanen 1999-2004

Johtaja DI Helena Walldén 2005-2008

Filosofian maisteri Mikko Nordquist 2009-

voiton arvoa lisää se, että hän on vasta kol-
mas suomalaisnainen, joka on voittanut ke-
säolympialaisissa, hän sanoo.

- Lisäksi naisten ja tyttöjen määrä on 
noussut seuroissamme, mutta enemmänkin 
olisi voinut nousta.

Opetusministeriö on palkinnut Ampu-
maurheiluliiton Piikkarit-tasa-arvopalkinnol-
la sukupuolten välisestä tasa-arvotyöstään 
2006. Helena Walldén vastaanotti palkinnon 
kulttuuriministeri Tanja Saarelalta.

- Piikkarit-palkinto oli iloinen juttu. Muistan 
sen aina. Se oli hieno hakea, hän kertoo.

- Myös tasa-arvon kannalta Pia Nybäckin 
valinta Suomen Olympiakomitean varapu-
heenjohtajaksi on iso asia, vaikka tiedän hä-
nen tulleen valituksi osaamisensa ja muiden 
hyvien henkilökohtaisten ominaisuuksiensa 
vuoksi.

Haasteellista johtamista
Helena Walldén kehuu nykyisen liittohallituk-
sen hyväksi. Vapaaehtoispohjalta toimivien 
jäsenten erityisosaaminen on muodostanut 
hyvän kokonaisuuden.

- Arvostan suuresti sitä, että ihmiset ovat 
käyttäneet niin paljon omaa aikaansa halli-
tustyöhön. Useat jäsenet ovat työtehtävistään 
riippuen auttaneet sovituissa erityisprojek-
teissa. Hallituksella on ollut hyvä kyky toimia 
yhdessä asioita rakentaen, hän sanoo.

- Hallituksella on ollut monenlaista erityis-
osaamista - yritysmaailman, yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen, juridiikan osaamista, valmen-
nuksen, huippu-urheilun, nuorisotoiminnan, 
seuratoiminnan ja eri lajien osaamista.

Helena Walldén toteaa toiminnanjohtajan 
kannalta vapaaehtoisorganisaation johtami-
sen haasteelliseksi. Hän arvioi tuloksen te-
kemisen urheilujärjestöissä vaikeammaksi 
kuin yrityksissä.

- Seurojen ja lajiliittojen koko toiminta pe-
rustuu vapaaehtoisuuteen. Vapaaehtoisor-
ganisaatioissa tulosta ei tehdä käskyttämäl-
lä vaan innostamalla.

Puheenjohtajuus vie aikaa
Helena Walldén sanoo puheenjohtajuuden 
vieneen aikaa yllättävän paljon. Lajiliiton 
puheenjohtajuuden ja yritysmaailman joh-
totehtävien yhdistäminen vaatii päivän ve-
nyttämistä. Saman ovat todenneet monet 
huippujohtajat, esimerkiksi Olympiakomite-
an puheenjohtajana toimiva Roger Talermo, 
joka on pörssiyhtiö Amer Sportsin toimitus-
johtaja.

- Puheenjohtajan rooliin kuuluu olla mu-
kana haasteellisissa ja aikaa vievissä tilan-
teissa. Hallituksen rooliin kuuluu vastuu – se 
ei tietenkään ollut minulle yllätys, mutta se 
on hyvä muistaa. Vastuun kantamisen ovat 
palkinneet monet hyvät onnistumiset, hän 
sanoo.

- Puheenjohtajamme ovat viime aikoina 
toimineet keskimäärin neljän vuoden jak-
son. Omalta kohdaltani päätin jo keväällä, 
että myös minulle tämä neljän vuoden normi 
tuntuu hyvältä.
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- Olympiakomitean viime vuosina aloittamia keskeisiä kehitys-
hankkeita tulisi systemaattisesti jatkaa tulevallakin olympiadilla. 
Valmennuksen tukiohjelmaa on kehitettävä edelleen niin, että 
järjestelmä- ja yksilötukien perustana on tulevaisuuden menes-
tyksen turvaaminen, Pia Nybäck linjaa Olympiakomitean seu-
raavaa olympiadia. 

- Olympiadin alussa nostimme valmennuksen kehittämisen 
ja lajiliittojen valmennusjärjestelmien arviointiin perustuvan val-
mennustukijärjestelmän uudistamisen Olympiakomitean työn 
painopisteeksi. Sen mukaan olemme yrittäneet neljä vuotta 
mennä. Työ on vielä kesken. Sen tekemiseen neljä vuotta on 
lyhyt aika. 

Aiemmin Olympiakomitea jakoi valmennustukea käytännössä 
menneen kauden menestyksestä palkiten. Nyt sen tavoitteena on 
tulevaisuuden menestyksen turvaaminen tulevissa kesä- ja talvi-
olympialaisissa tukemalla joko olympialajien valmennusjärjestel-
miä tai pienten lajien huippuyksilöitä. Kolmantena tukiryhmänä 
ovat niin sanotut kehityslajit, joiden valmennusjärjestelmää on 
vielä kehitettävä, jotta ne yltäisivät järjestelmätukilajien joukkoon. 

Ampumaurheiluliitto on yksi järjestelmätukilajeista ja se pal-
kitsi Olympiakomitean luottamuksen Satu Mäkelä- Nummelan 
ampumalla olympiakultamitalilla ja Henri Häkkisen ampumalla 
olympiapronssimitalilla Pekingissä. 

  
Nuorten urheilijoiden olosuhteet paremmiksi 
Pia Nybäck toteaa, että Olympiakomitean pitää jatkaa ammat-
timaisten valmentautumisolosuhteiden rakentamista nuorille 
urheilijoille yhdessä lajiliittojen, olympiavalmentajien, valmen-
nuskeskusten ja olympia-akatemioiden kanssa. Valmentautu-
misessa on otettava huomioon nuorten urheilijoiden elämänura 
ja sitä on tuettava huippu-urheilu-uran ohella. 

Teksti ja kuva: Matti Viitanen

Pia Nybäck  
Olympiakomitean 
varapuheenjohtajaksi

Suomen Olympiakomitean valtuuskunta 
valitsi puheenjohtajakseen Roger Talermon ja 
varapuheenjohtajikseen Pia Nybäckin ja Antti 
Pihlakosken 19. marraskuuta Helsingissä. Talermo 
aloittaa puheenjohtajana toisen nelivuotiskauden 
2009 alusta. Ampumaurheiluliiton esittämä Pia 
Nybäck toimi hallituksen jäsenenä edellisen 
olympiadin. Urheiluliiton esittämä Pihlakoski on 
tulokas olympiakomitean hallituksessa.
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  - OK:n tavoitteena on, että Suomessa olisi 60 nuorten olympia-
valmentajaa vuoden 2010 loppuun mennessä. Olympiakomitea ra-
hoittaa valmentajan palkkauksesta yhden kolmasosan. Nyt nuorten 
olympiavalmentajia on runsaat 30, joista ampumaurheilussa kaksi, 
Matti Nummela ja Pasi Wedman, hän sanoo. 

- Tavoitteena on luoda nuorille mahdollisuus hakeutua ammatti-
maiseen valmennukseen ja antaa mahdollisuus yhdistää opiskelu 
ja harjoittelu. 

OK on arvioinut Euroopan nuorten olympiafestivaalit (EYOF) ja 
Nuorten olympialaiset (YOG) tärkeiksi tapahtumiksi sekä nuorille 
urheilijoille että komitealle itselleen ja Suomelle. Tampere järjes-
tää EYOF-kisat ensi kesänä. Kuopio on loppusuoralla hakemassa 
vuonna 2012 järjestettäviä ensimmäisiä nuorten talvikisoja. Singa-
pore järjestää 2010 ensimmäiset nuorten kesäkisat, joiden ohjel-
massa on ammunta. 

- Olympiafestivaalit ja nuorten olympialaiset antavat nuorille mah-
dollisuuden hankkia kokemusta monen lajin arvokilpailutapahtu-
masta ennen olympialaisia. Monen lajin arvokilpailujen maailma on 
erilainen verrattuna oman lajin arvokilpailuun, Pia Nybäck sanoo. 

- Toki pitää muistaa, että huipulle on muitakin teitä. Meillä on 
monta menestynyttä ampujaa, jotka eivät ole kilpailleet ollenkaan 
tai menestyneet hyvin nuorten sarjoissa. Minä itse tartuin ensim-
mäisen kerran haulikkoon 22-vuotiaana. 

  
OK:n roolia selkeytettävä 
Pia Nybäck sanoo, että Olympiakomitean roolia suomalaisen huip-
pu-urheilun kattojärjestönä on edelleen selkeytettävä. Tarvittaessa 
sen on tehostettava yhteistyötään esimerkiksi järjestelmätukilajiksi 
pyrkivien lajiliittojen kanssa. 

  - Pitkällä tähtäimellä on kriittistä, että laajennukset Olympiako-
mitean tehtävässä koko suomalaisen huippu-urheilukentän edun-
valvojana ja tukijana ovat tasapainossa käytettävissä olevien re-
surssien kanssa, hän sanoo. 

- Olympiakomitea mielellään koordinoi koko suomalaista huippu-
urheilua – olympialajeja ja muita lajeja, yksilölajeja ja joukkuelajeja, 
mutta silloin sillä pitää olla enemmän rahaa jaettavana ja muutkin 
tarvittavat resurssit olemassa. OK:n ensisijaisena fokuksena ovat 
olympialajit ja olympialaisissa menestyminen. Kun Olympiakomite-
assa on runsaasti huippu-urheilun osaamista, sen hyödyntäminen 
muissakin kuin olympialajeissa olisi fiksua. 

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin asetti marraskuun alus-
sa työryhmän, jonka tehtävänä on uudistaa kansainväliseen me-
nestykseen tähtäävän huippu-urheilun strategia ja työnjako. Työ-
ryhmän puheenjohtajana toimii Veikkauksen toimitusjohtaja Risto 
Nieminen ja sen jäseniä ovat muiden muassa OK:n puheenjohtaja 
Roger Talermo ja hallituksen jäsen Susanna Rahkamo-Kokko. Työ-
ryhmän toimikausi on 1.12.2008-31.12.2009. 

  
Olympiakomitea koordinaattori 
Pia Nybäck arvioi Olympiakomitealla olevan valmennustiedon 
koordinoijana ja yhteistyön aktivoijana keskeinen rooli huippu-
urheilun valmennuksen kehittäjänä. Resurssien jakamista hän 
pitää näitä toimia vähäisempänä.   

- Olympiakomitea voi työllään tukea lajiliittoja valmennusjärjestel-
mien kehittämistyössä ja voi systematisoida suomalaisen valmen-
nustiedon hyödyntämistä eri lajien välillä. Erityisesti systemaattinen 
olympiakisoihin valmistautuminen ja psyykkinen valmennus ovat 
osa-alueita, jotka ovat yhteisiä monelle lajille ja joiden osaamista 
useat lajiliitot voivat hyödyntää, hän sanoo. 

- Tulevaisuudessa olisi erityisen tärkeää pyrkiä tehokkaammin 
hyödyntämään eri lajien valmennusosaamisen vahvuuksia koko 
suomalaisen huippu-urheilukentän hyödyksi. Olympiakomitealla 
on tässä keskeinen rooli rohkaisemalla eri toimijoita yhteistyöhön ja 
keskinäiseen sparraamiseen. Turhan vähäinen yhteistyö johtunee 
lajiliittojen resurssipulasta. Ihmisiä ja aikaa on liian vähän. Osin se 
on kulttuurikysymys. Yhteistyön aloittaminen vaatii enemmän kuin 
olemassa olevan ylläpitäminen. 

Suomalaisista huippuvalmentajista koostuvan valmennuksen 
asiantuntijaryhmän (VAR) osaamista ja kokemusta tulisi Pia Ny-
bäckin mielestä jatkossa hyödyntää laajemmin huippu-urheiluval-
mennuksen kehittämisessä. Pekingiin päättyneellä olympiadilla 
valmennuksen asiantuntijaryhmän puheenjohtajana on toiminut 
Olympiakomitean valmennuksen johtaja Kari Niemi-Nikkola. Ryh-
män jäseninä ovat toimineet Timo Hoivala, Jari Lämsä, Jyri Pelko-
nen, Leo Pusa, Heikki Rusko, Pasi Sarkkinen, Vesa Tikander, Tom-
mi Vasankari, Jukka Viitasalo ja Erkka Westerlund. Pia Nybäck on 
ollut ryhmässä OK:n hallituksen edustajana. 

  
MM-kultamitalisti ja olympiakävijä 
38-vuotias helsinkiläinen Pia Nybäck on toiminut Olympiakomitean 
hallituksen jäsenenä vuoden 2004 lopusta sekä Ampumaurheilu-
liiton hallituksen jäsenenä vuoden 2004 alusta. Diplomi-insinööri 
Nybäck työskentelee tuotantopäällikkönä Iittala Group Oy:ssä toi-
mipaikkanaan Helsingin Arabia. 

Huippu-urheilu-urallaan Pia Nybäck voitti viisi henkilökohtaista 
arvokilpailumitalia, joista kirkkaimmat ovat kaksoistrapin MM-kulta 
1999 ja EM-kulta 1998. Sydneyn olympialaisissa hän oli kaksois-
trapissa 13:s. 

- Monet OK:n hallituksen päätökset liittyvät valmentautumiseen 
ja huippu-urheiluun. Kyllä siitä on apua omassa pohdinnassa, kun 
tietää kokemuksesta huippu-urheilijan elämän ja minkälainen mer-
kitys OK:n päätöksillä on urheilijalle – on sitten kysymys valinnois-
ta tai valmennustuista. On kuitenkin hyvä, että hallituksen jäsenillä 
on erilaisia taustoja. Näin keskustelu on monipuolista, Pia Nybäck 
sanoo. 

S
uomen Olympiakomitean valtuuskunta valitsi 53-vuotiaan 
Roger Talermon yksimielisesti toiselle puheenjohtajakau-
delle 19. marraskuuta Helsingissä. Olympiadin mittainen eli 
nelivuotinen kausi alkaa 1.1.2009.

Varapuheenjohtajista valtuuskunta äänesti, kun kahden varapu-
heenjohtajan paikalle oli neljä ehdokasta. Urheiluliiton esittämä Antti 
Pihlakoski sai 56, Ampumaurheiluliiton ehdottama Pia Nybäck 50, 
Voimisteluliiton ehdokas Kirsti Partanen 18 ja Hiihtoliiton esittämä 
Jaakko Holkeri 17 ääntä.

Valtuuskunta äänesti hallitukseen Susanna Rahkamo-Kokon (62 
ääntä), Jukka Rauhalan (54), Tiina Kivisaaren (39), Antti Peltoniemen 
(39), Jaakko Holkerin (36) ja Kimmo J. Lipposen (36). Ehdolla olivat 
myös Kirsti Partanen (35), Sirpa Makkonen (29), Esko Heikkinen (25), 
Timo Kenakkala (23), Hannu Kottonen (22), Kurt Lönnqvist (17) ja 
Esko Aaltonen (14).
Suomen Olympiakomitean puheenjohtaja 2009-2012:
Roger Talermo (esittäjä Purjehtijaliitto).
Varapuheenjohtajat: Pia Nybäck (Ampumaurheiluliitto) ja Antti Pihla-
koski (uusi jäsen, Urheiluliitto).
Hallituksen jäsenet: Susanna Rahkamo-Kokko (uusi jäsen, Taitoluis-
teluliitto), Jukka Rauhala (uusi jäsen, Painiliitto), Tiina Kivisaari (uusi 
jäsen, Uimaliitto), Antti Peltoniemi (uusi jäsen, Golfliitto), Kimmo Lip-
ponen (uusi jäsen, Palloliitto) ja Jaakko Holkeri (uusi jäsen, Hiihtoliitto).

Valtuuskunta valitsi aktiiviurheilijoina hallitukseen Emma Laaksosen 
ja Mikaela Ingbergin.

Lisäksi hallitukseen kuuluvat Kansainvälisen Olympiakomitean 
suomalaisjäsenet Peter Tallberg ja Saku Koivu.

Ilman äänioikeutta hallituksen kokouksiin voivat osallistua val-
tuuskunnan puheenjohtaja Kalervo Kummola sekä valtuuskunnan 
varapuheenjohtajat Olli Puntila ja Sirpa Paatero.

Roger Talermo 
jatkaa puheenjohtajana



SEPPO AMPUMARATALAITTEET
  - suomalaista huippulaatua

Seppo M 2010 on uutuus.
Olympiakivääri-/hirvirata ja Mod. 2500 sarjaväylärata.
Kamera-automatiikka on mukana laitteistoissa. Täyspaketit kameroille 
ja monitoreille näyttöautomatiikalla varustettuna. Myös ledivalolipat va-
loilla on saatavana tuotteisiimme.

Seppo M 2010. 
Edullinen harjoitusrata ilmahir-
veen – silti huipputekniikalla. 
Nopeusvalvonta.

Seppo Mod. 2500 -uutuus on tulossa. Siinä 
on kaatuvan-/pahvitaulun liikkuva rata, 10-reikäi-
nen. Siihen voi ampua myös perinteistä pahviku-
vaa sekä kaatuvaa kaksi ampujaa kerrallaan!

SEPPO 2000 
RATAPUHELINJÄRJESTELMÄT
Kysy tarjoustamme! Räätälöimme sen tarpeenne 
mukaan.

ILMA-ASEAMMUNNAN KAATUVA 
TAULULAITE
Saatavana seuraavat reikäkoot:
Ilmakivääri: 4, 5, 6, 8, 10 ja 12mm
Ilmapistooli: 10, 11, 14, 16mm

Valmistusohjelmaamme kuuluu myös pienoiski-
vääriammunnan kaatuva laitteisto. Kysy tarjous-
tamme!

Kylätie 3 A, 13500 Hämeenlinna
Fax: 358 (0)3 6183 146
GSM 0400 480 822
e-mail: seppo.kastepohja@seppotuote.fi

MUISTA, ENNEN KUIN PÄÄTÄT – KYSY MEILTÄ!
KAIKKI TUNNETUIMMAT MERKIT

RUUTIASEET: Sako, Baikal, Tikka, CZ, Steyr, Anschütz, Benelli, Smith & Wesson, Remington, Marlin, ym.
ILMA-ASEET: Feinwerkbau, Walther, Steyr (myös viidesti laukeava), Morini, Diana, Hämmerli, ym.
KIIKARIT: Shirstone, Schmidt und Bender, Bushnell, Kahles, Leupold, Zeiss, Tasco, Nickell, ym.
AMPUMATAULUT: Ilmakiväärin ja -pistoolin hyvästä materiaalista tehdyt nauhataulut.

Asekaappeja varastossa. Ampumataulut edullisesti. Latauslaitesarjat Nornady, RCBS, Lyman, ym. 
Asepussit, puhdistusvälineet, öljyt, aselaatikot, kiikarinsuojainläpät, jousiläpät, VFG-tulpat.

Lataustarvikkeet, luodit,
nallit, ruudit.
RWS-ilma-aseet,
Kurt Thune –varusteet

Kaikkia tarvikkeita laidasta laitaan, kaikille ammunnan harrastajille hyvien kulkuyhteyksien 
varrella Hämeenlinnassa!

SEPPO M 10 TAULUNSIIRTOLAITE. 
Saatavana manuaalisena tai automaattisena.

SEPPO M-96 TAULUNSIIRTOLAITE. Uusi auto-
maattinen versio. Saatavana myös kohdevalaisimella.
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www.sporttisaitti.com
Ja kaikki pelaa verkossa

Vie seurasi kotisivut ja kohtaamispaikka uudelle aikakaudelle:  
• enemmän vuorovaikutusta  • enemmän toimintoja  • helppo käyttää

 

SPORTTI    SAITTI
Tulossa joulukuussa uusi, entistä parempi

Ampumaratojen rakentamista ja käyttöä koskee melkoinen 
joukko lakeja, asetuksia ja muita alemman tason säädöksiä. 
Ampumarataopasta uusittaessa vuoden 2005 aikana opasta 

valmisteleva ryhmä selvitti, mitkä lait ja asetukset koskevat ampu-
maratoja. Ensimmäisessä selvityksessä listaukseen tuli 50 sivua. 
Lopullisessa ampumarataoppaassa näitä sivuja on vain parikym-
mentä, koska alkuperäistä listaa karsittiin, mutta silti se lista on 
kunnioitusta herättävä. Vanhimmat määräykset juontavat juurensa 
tsaarin aikaan (vuosi 1915), jonka aikainen asetus on edelleen voi-
massa. Kuvernöörin tilalla on lääninhallitus.

Ampumaratalain uudistaminen yritettiin saada liikkeelle oppaan 
kirjoittamisen yhteydessä huonolla menestyksellä. Myöhemmin on 
selvinnyt, että sitä on yritetty saada liikkeelle monesti, jopa hyvinkin 
arvovaltaisin voimin, mutta kaikissa tapauksissa huonolla menes-
tyksellä. Nyt on tullut se hetki, jolloin ampumaratoja koskevat mää-
räykset uudistetaan. Syy on se, että ”kuvernööri” poistuu 1.1.2010 
lääninhallitusten lakkauttamisen myötä ja jotain on saatava tilalle. 
Sisäministeriö on aloittanut asiassa valmistelun asettamalla valmis-
teluryhmän, johon on kutsuttu jäseniä myös ampumaratoja käyttä-
vistä keskusjärjestöistä. Ryhmällä on aikaa valmisteluun syksyyn 
2010. Allekirjoittanut sai kunnian edustaa Suomen Ampumaurhei-
luliittoa tässä työryhmässä.

Ampumaratalain tarve
Ampumaratoja koskevat määräykset on uudistettava. Tästä vallit-
see suuri yksimielisyys sekä viranomaisten että myös ampumara-

toja käyttävien järjestöjen puolella. Onko erillinen ampumaratalaki 
tarpeen vain kirjoitetaanko ampumaratoja koskevia määräyksiä 
muihin lakeihin, kuten esimerkiksi aselakiin, on epäselvää.

Asian tiimoilta on käyty keskustelua sekä Ampumaurheiluliitos-
sa että myös Ampumaratafoorumissa. Molemmissa vallitsee täs-
sä vaiheessa yksimielisyys siitä, että laaja erillislaki olisi parempi 
vaihtoehto kuin lisäpykälät muissa laeissa. Tällä tarkoitetaan sitä, 
että tarvitaan laaja laki, joka sisältää kaikenlaiset ampumaratoja 
koskevat määräykset ja lain alapuolella asetus, jossa mennään 
enemmän teknisiin yksityiskohtiin. Asetuksen alapuolelle tarvitaan 
todennäköisesti vielä yksityiskohtaisia teknisiä määräyksiä. Syyt 
tähän ovat ilmeisiä. Ampumaratoja koskeva säännöstö on moni-
mutkainen ja laaja. Jo selvyyden vuoksi olisi hyvä, jos keskeiset 
määräykset olisivat yhdessä laissa. Lisäksi ampumaratojen raken-
tajan, omistajan ja käyttäjän kannalta olisi eduksi, että toiminnalla 
on lailla turvattu selkänoja.

Ampumaratalain sisällöstä
SM:n työryhmä ei ole marraskuun loppuun mennessä kokoontunut 
kertaakaan omana työryhmänään, joten sisällöstä ei voida puhua 
muuten kuin ideatasolla. Ampumaurheiluliitossa ja ampumarata-
foorumissa on käyty ensimmäinen keskustelu ampumaratalain tii-
moilta ja muodostettu niin sanottu keskustelun pohja koskien itse 
lakia. Tästä keskustelun pohjasta on osia seuraavassa.

Teksti: Jorma Riissanen   Kuva: Matti Viitanen

Ampumaurheiluliitto  
valmistelemassa ampumaratalakia

uu
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Käsitettä ”ampumarata” ei ole lain tasolla määritelty. Jokaisella 
ampujalla on oma mielikuvansa, mikä ampumarata oikeastaan on. 
Kielenkäyttö on näiltä osin käytännössä hyvin horjuvaa. Käydyssä 
keskustelussa ampumarata määriteltiin yhtä ammuntalajia koske-
vaksi kiinteäksi liikuntapaikaksi, jossa on yksi tai useampia ampu-
mapaikkoja. Useamman ampumaradan kokonaisuus on sitten kes-
kus – ampumakeskus tai ampumaurheilukeskus. Näitä voi tietenkin 
olla eritasoisia kapasiteetin ja palveluiden mukaan.

Väliaikainen tai tilapäinen ampumarata on myös tarpeen määri-
tellä, koska rataa tarvitaan moneen tapahtumaan ja radan perusta-
minen ja käyttö pitää voida tehdä kevyellä byrokratialla. Sisäampu-
maradat varmaan tarvitsevat oman määrittelynsä ja samoin myös 
Puolustusvoimain käytössä olevat harjoitus- ja ampuma alueet. Am-
pumaradan ja -keskuksen alue on myös syytä määritellä, että saatai-
siin ampumaradan toiminnalle kaavoituksella toiminnallinen turva.

Ampumaradan ympärillä toimii monenlaisia intressipiirejä alkaen 
radan omistajista, joita käytännössä on monenlaisia, jatkuen radan 
haltijaan ja radan käyttäjään. Haltija ja käyttäjä voivat olla joskus yksi 
ja sama asia, mutta niiden ei tarvitse olla sama asia. Lailla on syytä 
selventää tämä hierarkia ja eri tasojen oikeudet ja velvollisuudet.

Ampumaradan perustaminen
Nyt kun kuvernööri poistuu, on varmaan tarpeen määritellä joku 
viranomais- tai julkishallinnon taho, joka antaa ampumaradalle 
perustamisluvan jatkossa. Kunnalla on nykyään lähes kaavoitus-
monopoli. Käydyissä keskusteluissa oli sellaista henkeä, että kun-
nallisen ampumaradan tapauksessa kunta voisi olla se elin, joka 
perustamisluvan myöntää. Kuntaa suurempaa aluetta palvelevalle 
ampumaradalle täytynee löytää joku muu elin luvan myöntäjäksi 
samaan tapaan kuin ympäristöluvissa.

Keskusteluissa oli myös sellaista henkeä, että perustamisluvassa 
määriteltäisiin perustettavan radan käyttöehdot eritasoisia toimin-
toja varten. Nyt niitä on määritelty ympäristöluvissa, mutta voisi olla 
parempi, että ympäristöluvissa pitäydytään ympäristökysymyksiin 
eikä mennä varsinaisen toiminnan tontille. 

Jossain voisi olla myös määritelmä, mitä maanomistaja voi omal-
la maallaan tehdä myös ammunnan osalta.

Ympäristölupa varmasti tarvitaan jatkossakin. Sen tarve on mää-
ritelty ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa. Ympäristölupakäy-
täntö on varsin massiivinen ja raskas. Ampumaratalaki voisi ottaa 
kantaa siihen, voisiko eritasoisia ampumaratoja käsitellä ympäris-
töluvassa eri tavalla: esimerkiksi siten, että vähän käytetyille ampu-
maradoille ei tarvitsisikaan niin massiivista ympäristöluvan saantiin 
polkaistavaa koneistoa kuin suurille ja vilkkaille keskuksille. 

Rakentamiseen tarvitaan tietysti rakennuslupa, jonka kunta 
myöntää. Tästä asiasta keskusteltaessa heräsi kysymys, ovatko 
kaikkien kuntien rakennusviranomaiset päteviä päättämään, mitä 
rakenteita ampumaradalla pitää olla. Vai tarvitaanko joku tietolähde 
– määritelty viranomaistaho tai joku muu taho – joka tarkastaa, että 
esitetyissä suunnitelmissa ovat mukana kaikki tarpeelliset asiat. 

Alustavassa keskustelussa on myös kysytty, tarvitaanko perus-
tamiseen muita lupia, esimerkiksi ampumaradan turvallisuuteen 
liittyen.

Rakentaminen, käyttöönotto ja käyttö
Rakentaminen ja rakentamiseen liittyvät tarkastukset on määritel-
ty rakennusluvassa. Muita tarkastuksia ei ole nähty tarpeellisena. 
Joskin sisäratojen osalta korostettiin, että rakennusluvassa tulee 
olla tarkentavat määräykset sisäampumaradan sisäilman laadusta 
ja radan siisteydestä.

Radan käyttöönotto tapahtuu rakentamisen lopputarkastuksen 
jälkeen ja käyttö tapahtuu perustamis- ja ympäristöluvissa ja myös 
mahdollisessa turvallisuusluvassa määritellyin ehdoin. Ampumara-
doille ainakin tietyn tason yläpuolella tulee varmaan määritellä vas-
tuuorganisaatio ja ratojen valvontaan ja vartiointiin liittyviä ehtoja. 
Radathan ovat kiinni osan aikaa ja vuotta.

Kun toiminta loppuu, on käytetylle ampumaradalle tehtävä jotain. 
Siitä ehkä olisi syytä panna lakiin joitakin määräyksiä. 

Muissa määräyksissä varmaan tulee asettaa siirtymäsäännöt ja 
siirtymäajat.

Lopuksi
Nyt alkaa se aika, jona ampumaratoja koskevat määräykset uudis-
tetaan. Olisi asialle eduksi, jos ampujat ottaisivat asian omakseen 
ja antaisivat ampumaratafoorumille ja suunnitteluryhmälle vinkkejä 
niistä asioista, mitkä pitäisi ottaa huomioon lakia kirjoitettaessa.

Suunnitteluryhmän jäsenet kuuntelevat näitä vinkkejä herkällä 
korvalla. 

Professori Jorma Riissanen 
on mukana ampumaratoja 
koskevan lainsäädännön 
uudistamisen valmistelussa.

”Nyt alkaa se aika, jona ampumaratoja 
koskevat määräykset uudistetaan.”
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§
Sisäasiainministeriö on asettanut hankkeen ampuma-aselain-

säädännön, ampumaratojen laittamista ja kunnossapitoa 
koskevan lainsäädännön sekä ilma- ja jousiaseita koskevan lain-
säädännön uudistamiseksi. Hankkeen toimikausi on 29.9.2008-
28.2.2011 ja se toteutetaan kahdessa vaiheessa. 

Ministeriö on asettanut kolme työryhmää valmistelemaan lain-
säädännön uudistamista. Professori Jorma Riissanen toimii Ampu-
maurheiluliiton edustajana sisäasiainministeriön työryhmässä, jonka 
tehtävänä on valmistella ampumaratoja koskevan lainsäädännön uu-
distaminen. Hankkeen valmistelusta vastaa ylitarkastaja Mika Lehto-
nen sisäasiainministeriöstä. Hän toimii työryhmien puheenjohtajana. 

Ensimmäinen työryhmä valmistelee ehdotukset käsiaseiden 
luvansaannin edellytysten tiukentamisesta, luvanhakijoiden ja 
-haltijoiden terveydentilan valvonnan tehostamisesta, YK:n tuli-
asepöytäkirjan kansallisesta voimaansaattamisesta sekä asedirek-
tiivin muuttamisesta annetun direktiivin edellyttämiksi muutoksiksi 
ampuma-aselainsäädäntöön. Ryhmä I: ylitarkastaja Liisa Timonen, 
sisäasiainministeriö; ylitarkastaja Esa Puurtinen, sisäasiainminis-
teriö; lääninylikomisario Mika Heinilä, Etelä-Suomen lääninhallitus; 
apulaispoliisipäällikkö Ilkka Jukarainen, Mikkelin kihlakunnan polii-
silaitos sekä puolustusministeriön nimeämä edustaja.

Toisen työryhmän tehtävänä on valmistella ampumaratoja koske-
van lainsäädännön uudistaminen. Ryhmä II: ylitarkastaja Liisa Ti-
monen, sisäasiainministeriö sekä johtava lakimies Alf Henriksson, 
Suomen Kuntaliitto; ylitarkastaja Hannu Tolonen, opetusministeriö; 
professori Jorma Riissanen, Suomen Ampumaurheiluliitto; Helsin-
gin Reserviupseeripiirin toiminnanjohtaja Arto Pulkki, Reserviläis-
urheiluliitto; apulaistoiminnanjohtaja Sauli Härkönen, Metsästäjäin 
Keskusjärjestö ja Hyvinkään poliisilaitoksen komisario Markku Tuo-
minen, Etelä-Suomen lääninhallitus.

Kolmannen työryhmän tehtävänä on valmistella ilma- ja jousi-
aseita sekä kaasusumuttimia koskevien säännösten uudistaminen. 
Ryhmä III: ylikomisario Pekka Aho, sisäasiainministeriö; ylitarkasta-
ja Teuvo Tiilikainen, sisäasiainministeriö; ylikomisario Tapani Hack, 
sisäasiainministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja tullihalli-
tuksen nimeämät edustajat. 

Hanketta asettaessaan sisäasiainministeri Anne Holmlund mää-
räsi työryhmät kuulemaan asiantuntijoina ampuma-aselautakuntaa 
sekä metsästyshallinnon, oikeushallinnon, sosiaali- ja terveyshal-
linnon, opetushallinnon, puolustushallinnon ja ympäristöhallinnon 
viranomaisia. Varapuheenjohtaja Jouko Juppala toimii Ampumaur-
heiluliiton edustajana ampuma-aselautakunnassa.

Aselain uudistaminen
Ammunta on harrastuksena hyvin monipuolinen liikunnan muo-

to. Sitä voivat harrastaa laajat kansalaispiirit ikään ja sukupuo-
leen katsomatta. Urheiluammunnan harrastajilla on tapana sanoa, 
että ”ammuntaa voi harrastaa vauvasta vaariin”. 

Urheiluammunta edellyttää hyvää fyysistä ja henkistä kuntoa, jos 
aikoo saada kohtuullisia tuloksia. Urheiluampuja on tyypillisesti ta-
sapainoinen monitoimiliikkuja, joka systemaattisesti huolehtii fyysi-
sestä kunnostaan. Hyvien tulosten edellytys on henkinen tasapaino 
itsensä ja ympäristönsä kanssa. Tuloksissa näkyy heti, jos jokin asia 
mättää, eikä kunnolla pysty keskittymään ammunnan suoritukseen.

Urheiluammunta on myös halpa laji. Kunnon välineet kyllä mak-
savat, mutta ne myös kestävät vuosikymmeniä ilman uusimistarvet-
ta. Kulutustarvikkeet ovat kohtuuhintaisia eivätkä muodosta suurta 
taloudellista rasitetta.

Aselaki
Suomen voimassaolevaa aselakia on urheiluampujapiireissä Poh-
joismaissa ja laajemminkin Keski-Euroopassa pidetty kadehtimisen 
arvoisena hyvänä lakina. Aika ja myös kansainvälinen kehitys on 
joiltakin osin ajanut sen ohi ja tietysti Jokelan ja Kauhajoen tapahtu-
mat ovat asettaneet kovia paineita myös aselain uudistamiseksi.

Nykyisessä aselaissa tai tarkasti ottaen sen soveltamisessa on 
yksi suuri puute. Se on mahdollistanut aselupien ja aseiden hankin-
nan sellaisten henkilöiden toimesta, joilla ei ole aseille varsinaista 
hyväksyttävää käyttöä tai henkilöille, joille ei aselupaa eikä min-
käänlaista ampuma-asetta saisi sallia. Lisäksi pienempänä puut-
teena voisi mainita sen, että helpohkosti saatujen aselupien avulla 
on sitten hankittu sellaisia aseita, jotka huonosti sopivat esitettyyn 
käyttötarkoitukseensa.

Mikä neuvoksi?
Kokemuksesta tiedän, että aseita ja erityisesti lyhyitä aseita on han-
kittu hetken innostuksen vallassa. Monille on käynyt aseen hankkimi-
sen jälkeen niin, että pari kertaa on tullut ampumaradalla käydyksi. 
Kun ammunta ei olekaan niin yksinkertaista, miltä se ennalta tuntui, 
pettymys on tullut ja harrastus on jäänyt joko kokonaan tai kerran pari 
vuodessa tapahtuvaksi. Ase jää pölyttymään säilytyspaikkaansa. 

Tähän on olemassa varsin yksinkertainen lääke. Se on harrastuksen 
mahdollistaminen ohjattuna ennalta ennen oman aseen hankintaa. 
Olen varma, että ampumaseurat ja -kerhot ovat tähän valmiita sitäkin 
huolimatta, että siitä aiheutuu joillekin ylimääräistä vaivaa.

Mikäli tämä ennakkoharjoittelu on riittävän pitkä, sinä aikana har-
joittelijalle selviää, onko urheiluammunta se oma laji, johon haluaa 
satsata vai ei. Lisäksi ohjatun harrastuksen aikana selviää sekin, 
millaiset aseet ovat harrastukseen sopivia ja millaiset vähemmän 
sopivia, joten turhanaikaisten aseiden hankinta vähenee.

Tämän ajatuksen toteuttamisessa on monia käytännön asioita, 
joista pitää sopia. Esimerkiksi se, että ulkoammuntakausi Suomes-
sa kestää 5-6 kuukautta vuodessa. Jos tätä pidempi harjoitteluaika 
katsotaan tarpeelliseksi, on tämän ajan ulkopuolella voitava har-
joitella esimerkiksi ilma-aseilla tai sisäampumaradoilla siten, että 
se huomioidaan vaadittavaan ennakkoharjoitteluun. On varmaan 
myös lisensioitava harjoituksen vastuuhenkilöt, sovittava kirjanpi-
dosta, ja monista muista käytännön asioista.

Nykyistä käytäntöä muutettava
Sellaisten henkilöiden seulonta, joille ei aselupaa pidä lainkaan 
myöntää, on iso asia. Se edellyttää luvan myöntäjältä aktiivisuutta, 
erilaisten viranomaisten välistä toimivaa yhteistyötä ja tiedonvaih-
toa, jossa mahdollisesti joudutaan puuttumaan yksilöiden tieto-
suojaan, ja hyvin toimivia tietokantoja ja varmaankin myös sellai-
sia seulontajärjestelmiä, joilla suurella osuvuudella löydetään ne 
henkilöt, joille aselupa voidaan myöntää ja myös ne henkilöt, jotka 
edellyttävät lisäselvityksiä ennen aseluvan myöntämistä. Varmaan 
edellytetään vielä jotain muutakin, joka ei vielä edes ole selvästi 
nähtävissä. On helppo kuvitella, että edellä kuvatun järjestelmän 
pystyttäminen ja pyörittäminen vaatii aikaa ja voimavaroja monilta. 

On kuitenkin käynyt selväksi, että nykyistä käytäntöä on muu-
tettava ja tarvittavia resursseja on löydyttävä, että tämä hieno 
harrastus voisi jatkua. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että jos 
mennään tarpeeksi pitkään ohjattuun harjoitteluun ennen aseluvan 
saantia, jo se on omiaan karsimaan merkittävän osan niistä henki-
löistä, jotka oikeasti eivät asetta tarvitse mihinkään ja myös osan 
niistä, joille lupaa ei tulisi myöntää lainkaan.

Kirjoittaja, professori Jorma Riissanen, toimii Ampumaurheiluliiton 
edustajana sisäasiainministeriön työryhmässä, jonka tehtävänä on 
valmistella ampumaratoja koskevan lainsäädännön uudistaminen.

Ampumaurheiluliitto mukana ampumaratalain uudistamisessa
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1.   Hän ojentaa kortin mitä  

kohte l ia immin  myyjälle.

2.   Hän antaa pe l i  kupong in   
vasta kortin jälkeen.

3.   Hän antautuu pe l in    
ta r joamal l e  jännityk selle.

4.   Mikäli häntä lykästää, vo i to t 
su jah tava t  kätevästi talteen.

5.   Veikkaus-kortilla hänelle  
lankeaa mitä monen-   
mo i semp ia  e tu ja , joihin   
hän voi perehtyä paremmin 
osoitteessa ve ikkaus . f i 
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 80vuotta
AMPUJAINLEHTEÄ

Suomen Ampujainliitto, nykyinen Suomen Ampumaurheiluliitto, on perustettu 1919. 
Jo alkuun käytiin vilkasta keskustelua tiedottamisen tarpeesta jäsenille. Eräs tapa olisi 

jäsenlehti. Kauppaneuvos Arvi A. Karisto ajoi tällaisen perustamista sekä Suomen 
Ampujainliiton johtohahmon että kirjankustantajan ja kirjanpainajan ominaisuudessa.

Teksti: Mika Suuronen   Kuvat: Ampujain lehti
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Liittohallituksessakin tiedostettiin tiedotta-
misen ja yhteydenpidon tarve jäsenistön 
suuntaan. Suomi oli juuri itsenäistynyt ja 
maan infrastruktuuri oli varsin alkeellinen. 
Puhelimia oli niin vähän, että esimerkiksi 
Ampujainliiton konttorin puhelinnumero Hel-
singissä oli 41 36. Pienemmissä kaupun-
geissa kuten Tampereella, Lahdessa ja Hä-

meenlinnassa puhelinnumerot olivat vain kolminumeroisia. Radio 
rupesi kuulumaan vasta 1927. Näköradio oli vain tieteiskirjailijoiden 
juttuja eikä internetistä osattu uneksiakaan. Sanomalehdistökään ei 
ollut nykyrunsauden tasolla ja julkaisuviiveet olivat pitkät.

Kynnys oman lehden tekoon oli korkea. Liittohallitus empi sellai-
sen taloudellisen riskin ottoa, jota uuden jäsenlehden synnyttämi-
nen olisi vaatinut. Lisäksi ihmeteltiin, että ”kuka 
siihen osaisi tehdä sisällön”.

Arvi A. Karisto oli menestynyt kustan-
taja ja tulisieluinen ampuja. Kun hä-
nellä oli varaa tukea rakastamaansa 
urheilua taloudellisesti, hän teki 
liittohallitukselle ehdotuksen, 
jota kutsuttaisiin nykyterminolo-
giassa nimikkeellä ”win-win”. 
Karisto lupasi ryhtyä lehden 
kustantajaksi ja kattaa lehden 
teosta mahdollisesti syntyvän 
alijäämän ensimmäisen vuo-
den osalta. Ja jos lehti tuottaisi 
voittoa, hän lahjoittaisi saadun 
tuloksen Ampujainliitolle.

Tämän lupauksen jälkeen 
liittohallituksen oli helppo antaa 
vihreä valo lehden synnyttämi-
seen. Ampujainliitolla ei ollut mi-
tään hävittävää eikä taloudellista ris-
kiä. Kariston lehtiehdotus hyväksyttiin 
28.11.1926. Liitolle oli saatu oma lehti.

Ampujain Lehti syntyy
Karisto ryhtyi tarmokkaasti toimeen. Itse asiassa hänellä oli jo pöytä-
laatikossa artikkeleita ja päässä ideoita. Hän palkkasi nuoren mais-
terin, asekirjailijan, asesuunnittelijan, SOK:n aseosaston päällikön ja 
menestyksekkään EM-kilpatason ampujan Veli Niemisen päätoimit-
tajaksi. Tämä oli juuri kirjoittanut Ampujan Käsikirjan, jonka Karisto 
oli tietysti kustantanut. Nieminen muutti Helsingistä Hämeenlinnaan, 
missä Kariston kirjapaino ja kustantamo sijaitsivat. Sinne perustettiin 
lehden toimitus. Karisto otti vastaavan toimittajan viitan harteilleen. 
Tämä voimakaksikko teki lehteä vuoteen 1934 asti. 

Tarkkaan ottaen Ampujain Lehti oli alkuun Kariston oma kaupal-
linen yritys. Se ei ollut niin tiukasti Ampujainliiton kontrollissa kuin 
nykyinen Urheiluampuja-lehti. Toki Karisto kuului liittohallitukseen, 
joten hän ajoi kyllä horjahtelematta Ampujainliiton asiaa. 

Alusta lähtien julkaistiin seurojen ja yhdistysten kilpailutuloksia. 
Myös suojeluskuntien ja metsästysseurojen toiminnalle annettiin 
palstatilaa. Jopa metsästyskertomuksia ja muisteluksia julkaistiin, 
varsinkin jos kirjoittaja oli samalla etevä rata-ampuja.

Avustajia peräänkuulutettiin jokaisessa lehdessä. Ilmeisesti ke-
säaikaan oli tullut jutuista pulaakin, sillä kesän jälkeen vedottiin 
erityisen pontevasti juttujen lähettäjiin. Pahoiteltiin, että ”lehden 
huokeasta tilaushinnasta johtuen emme avustuksista voi sanot-
tavia palkkioita suorittaa, mutta pienen rahallisenkin korvauksen 
koetamme vuoden päätyttyä avustajillemme toimittaa”. Ikään kuin 
bonus vuoden päätyttyä, kun tilinpäätös on tehty. Lopuksi A.A.K. 
vielä huomautti: ”Älköön kainosteltako heikkoja tuloksia y.m.s., se-
hän ei ole pääasia.”

Kysymyspalstoja ja  
teknisiä artikkeleita
Numerosta 2 lähtien lehdessä oli kysymyksiä lukijoilta. Palstan nimi 
oli Kirjelipas. Kysymyksissä saattoi olla sellaisia aiheita, että ny-
kypäivän ampuja on ne jo autuaasti unohtanut tai ei ole koskaan 
tiennytkään. Eritoten itselataajat ottivat harrasteensa tosissaan, ja 
itseladattuja patruunoitahan silloin ammuttiin. Patruunoiden itsela-
taus oli sääntö eikä poikkeus.

Kirjelippaan vastaajana toimi yksinomaan auktoriteetti Veli Niemi-
nen. Hän numeroi vastauksensa juoksevasti, ja vuoden viimeises-
sä numerossa oltiin päästy numeroon 54. Olisipa mukava nähdä 
näistä 80 vuotta vanhoista neuvoista julkaistuina valittuja palasia!

Otto Lappalainen pohti ruutipanoksen merkitystä itselatauksessa 
sellaisella syvällisyydellä ja pieteetillä, että moista ei nykypäivänä 

Ed.sivu: Ensimmäisen ilmestyneen numeron kannessa oli kuva 
Helsingissä v. 1925 järjestetyistä PM-kilpailuista.
Kuvat yläpuolella:
Industrialisti ja ampuja Arvi A. Karisto loi Ampujain Lehden. (vas.)
P.E.Svinhufvud esiteltiin vuoden 1927 lehdessä senaattorina, 
mestariampujana ja ”Pekkana”. Vasta myöhemmin hänestä tuli 
presidentti ja ”Ukko-Pekka”. (kesk.)

Ampujain Lehden päätoimittaja Veli Nieminen ampui Suomen 
ennätyksen 1058 pistettä 2.10.1927. (oik.)
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näe. Hän oli kilpa-ampuja, joka kehitti oman tykkilukkoisen vapaa-
kiväärin, ”Lappalaistussarin”. Hän kirjoitti mietteitään useampaan 
Ampujain Lehteen ja sai toisinaan Veli Niemisen tekemään julkisia 
vastaväitteitä. Syntyi titaanien debatti.

Aseiden hoitoon ja huoltoon kiinnitettiin 1920-luvulla enemmän 
huomiota kuin nykyisenä huolettoman kertakäyttökulttuurin aikana. 
Nimimerkki F.V. antoi sellaiset hoito-ohjeet, jotka olisivat käypäisiä 
tänäkin päivänä. – Ajan hengen mukaan kirjoituksissa esiinnyttiin 
pääsääntöisesti nimimerkillä eikä omalla nimellä. V.N. (Veli Niemi-
nen) ja A.A.K. (Arvi A. Karisto) oli tosin helppo tunnistaa.

A. Homén kirjoitti sveitsiläisestä silmälasikehyksestä, jossa lins-
sin asentoa voidaan säätää niin että ”katsominen tapahtuu kohti-

suoraan ruutua vasten ja sen keskikohdalta”. Lisäksi linssiin voitiin 
kiinnittää ”irisvarjostin”. Tätä pidettiin myös turvallisuuskysymyk-
senä, sillä ”ampuja, joka muutaman kerran on saanut naamalleen 
taaksepäin sylkevästä 3-linjan kivääristä, tuntee varmaan itsensä 
turvalliseksi kun silmän ja kiväärin sulkuosaston välillä on peltile-
vy.” Hylsyrikot tunnettiin, mutta melko huolettoman oloisesti niihin 
näemmä suhtauduttiin.

Mestariampuja Veli Nieminen oli ampunut huonosti Helsingin 
pohjoismaisissa mestaruuskilpailuissa v. 1925. Kaksi vuotta myö-
hemmin hän pohti tappiotaan ja ajatteli lehdessä ääneen, että rank-
kasade oli vaikuttanut ampumiseen. Että ”oli syntynyt sykloni-ilmiö, 
joka aikaansai nopeasti vaihtuvia ilmanharvennuksia ja tiivistyksiä”.

Kirjelipas oli suosittu kysymyspalsta, 
jossa Veli Nieminen jakoi oppejaan 
kysyjille.

Vasemmalla: Latauslaitteetkin olivat 
pitkälti suomalaista suunnittelua, 
kuten tämä Kippis-ruudinannostelija.
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Varainkeruuta arpajaisilla  
ja asekaupoilla
Suomen Ampujainliitto r.y. järjesti suuret kivääriarpajaiset, joissa oli 
palkintoina huikeat 100 sotilaskivääriä ja 50 pienoiskivääriä. ”Veto” 
oli määrä suorittaa 19.2.1927. Arvan hinta oli 3 markkaa. Arpajai-
sissakin monitoimimies Arvi A. Karisto toimi taloudellisena takapi-
runa, niin että aseet saatiin hankittua.

Arvonta suoritettiin ajallaan. Hämeenlinnan pormestari ”veti” 
voittajat ja tapahtumasta oli lehdessä raporttikin. Lueteltiin voitta-
neiden arpojen numerot ja kerrottiin, että ”voitot saa arpalippua ja 
aseenkantotodistusta vastaan periä Ampujainliiton kansliasta Mi-
konkatu 8 A.” Noin vain arvottiin 150 kivääriä!

Myöhemmin julkaistiin ”Tili Suomen Ampujainliiton kivääriarpajai-
sista”, ja todettiin, että ”puhdasta voittoa tuli 70,090:55 Smk”. Var-
sin huomattava summa siis, kun lehden vuosikerta maksoi silloin 
25 mk ja yksi arpa 3 mk. Arpojen myyntituotosta voi laskea, että 
arpoja myytiin yli 80 000 kappaletta.

Liitto toimi myös asekauppiaana. Kaupattiin ”7 mm kivääriä, joka 
on Suomen Armeijan koeaseen kaltainen”. Hintaa oli 1375 mk, 
lisäksi reikätähtäinlaitteet 355 mk. Tilastokeskuksen rahanarvo-
kertoimella muutettuna kivääri tähtäimineen maksaisi tänään 486 
euroa.

Erikseen mainittiin, että kiväärit olisivat erinomaisen sopivia arpa-
jaisvoitoiksi. Ilmeisesti arpajaisia järjestettiin maassa tiuhaan mui-
denkin kuin Ampujainliiton toimesta.

Myytiin myös ”erilaisia luoteja” hintaan 45 mk/100 kpl. Ruuti 2P17 
maksoi 85 mk/kg, nallit 8J 40 mk/100 kpl ja 7 mm hylsyt 90 mk/100 kpl. 

Ilmoittajia
Ilmoituksia tutkimalla käy hyvin ilmi ajan kuva. Heti ensimmäisessä 
numerossa oli ilmoittajana Arvi A. Karisto Oy. Se mainosti Veli 
Niemisen Ampujan käsikirjaa, joka oli juuri ilmestynyt. Tämä oli 
ampujan raamattu vuosikaudet tai -kymmenet. Se on vieläkin 
divareiden aarre, eikä aika ole ajanut sen oppien ohi paitsi ehkä 
hitusen asetekniikassa. Hintaa oli 40 mk, sidottuna 50 mk.

Karisto ilmoitti myös vahakantista Ampujain Taskukirjaa, toim. 
Aarne Wasunta. Se sisälsi ”paljon ampujille tärkeitä kirjoituksia 
ja kuvia, ja mm. 60 taulumerkintää...”

Latauslaitteita ja komponentteja ilmoitti useampikin yritys. 
Ehkä merkittävimpänä on mainittava riihimäkeläinen Suomen 
Ampumatarvetehdas, joka kylläkin ajautui konkurssiin jo sama-

na vuonna eli 1927. Sako muutti Helsingistä SAT:n tyhjiksi jääneisiin 
tiloihin. Ainakin yksi näistä rakennuksista on edelleen Sakon käy-
tössä. Samoin Sakon patruunatuotannon voidaan laskea alkaneen 
SAT:n raunioilta.

Alusta lähtien ilmoittajana esiintyy Stockmann Urheiluosasto 
osoitteessa Hakasalmenkatu 2, Helsinki. Katu tunnetaan nykyisin 
Keskuskatuna. Siinä sijaitsee Stockmann nykyisinkin, mutta nykyi-
nen maamerkkirakennus valmistui v. 1930. Stocka ilmoitti kaupan 
pienoiskivääreitä, sveitsiläisiä tarkkuuskivääreitä, kiväärinpiippuja, 
savuttomia ruutilajeja, nalleja, hylsyjä ja maalitauluja.

Stockmann myi muuten aseita 1960-luvulle saakka, ja sen ase-
osasto olikin Stockmannin imagon mukainen. Sen hoitajana toimi mm. 
Esko Varviala, sittemmin Browningin maahantuojana tutuksi tullut.

AB Julius Tallberg OY ilmoitti kuulakivääreitä ja ”Husqvarna-Hau-
likkoja”, Mauser-kuulia, -hylsyjä ja -nalleja, ”Palma”-haulikonpanok-
sia, ”Puristaja”-latauskoneita, kotimaista ”Otso”-öljyä sekä erilaisia 
pistooleita ja pistoolinpanoksia. Tallberg toimi Helsingin Aleksante-
rinkatu 21:ssä aseliikkeenä 1980-luvulle asti. Tallberg omisti lopulta 
myös talonsa jatkeena kuuluisan ”City-Pasaasin” ja korttelin, jossa 
n.s. puu-SKOHA toimi.

S:kuntalaisten Urheiluliike Oy Viipurissa ilmoitti ”aseita ja am-
mustarpeita”. Yritys muutti talvisodan jälkeen Lappeenrantaan ja 
SKOHA hankki siitä osake-enemmistön. 

Niin ikään viipurilainen Itä-Suomen Rautakauppa Oy ilmoitti ”pie-
noiskivääreitä, ilmapyssyjä ja haulikoita”. Löytyi myös ”Kivääriruu-
tia Rottweil N:o 5”. Yritys oli itsetietoinen. Puhelinnumeroksi riitti 
nimihuuto ”Itäsuomen Rauta”, ja sähköosoite oli ”Rautayhtiö”.

Rautakauppa G. Carlson Kuopiosta ilmoitti omaavansa ”moni-
puolisen varaston ampuma-aseita ja tarpeita. Toinen myymälä ja 
ruutikauppa laivarannassa.”

Ampujain Lehdessä esiteltiin maakunnan seuroja ja niiden 
saavutuksia. Tässä Viipurin Ampumaseura.
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15 päätoimittajaa
Ampujain Lehdellä on ollut runsaan 80 vuoden aikana 
15 päätoimittajaa:

1927-1934 Veli Nieminen
1935-1938 J.I.Railio
1938-1939 Eero Naarva
1940-1950 Viktor Miinalainen
1950-1959 Olavi Varoma
1960  Solmu Hirvikallio
1960-1966 A.U.Lehtonen
1966-1979 René Nordquist
1980-1984 Maunu Wirtanen
1985-1986 Jorma Jussila
1987-1989 Juhani Sipilä
1989  Pentti Hukkanen
1990-2006 Matti Erkkilä
2006-  Matti Viitanen

Ajoittain on ollut sellainenkin tehtävänimike kuin 
toimitussihteeri. Tämä osallistuu lehden tekoon 
vaihtelevassa määrin. Joskus toimitussihteeri on 
saattanut olla lähes lehden de facto tekijäkin.
Lehden toimitussihteereitä ovat olleet:

1927-1934 Arvi A. Karisto
1964-1966 Pekka Kurkinen
1969-1972 Pentti Pekkala
1973  R. Nummelin
1987-1989 Matti Erkkilä

Lähde: SAL: Urheiluammunta Suomessa,  
75 Tulosten vuotta. Vammala 1994.

Meiltä on kysytty
kuinka Ampujain Lehti voi niin halpahintaisena 

ilmestyä. Siihen olemme vastanneet, että 

tuntien ampujamme halun edistyä ja kehittyä 

jalossa urheilussamme olemme vaikutetut 

siitä, että lehti löytää tuhansia tilaajia, 

jolloin yritys saadaan kannattavalle pohjalle. 

Mitä suurempi menekki, sen runsaammin 

myöskin ilmoittajia saadaan ja vain niiden 

kannatuksella lehden huokeahintaisuus saadaan 

pysyväksi.

Ampujain Lehti N:o 1 1927

Suojeluskuntain Kauppa Osakeyhtiö ilmoitti ensimmäisen kerran 
marraskuussa 1927. Sittemmin legendaksi muodostunut SKOHA 
sijaitsi silloin Helsingin osoitteessa Fabianinkatu 23.

Urheiluaitta ilmoitti ”erittäin huokeita belgialaisia Dumoulin-hauli-
koita”. V. 1916 perustettu Urheiluaitta lopettaa vähittäismyymälän-
sä Helsingissä ja Vantaalla vasta v. 2008!

Berlin-Karlsruher Industrie-Werke, entinen D.W.M. (Deutsche 
Waffen- und Munitionsfabriken) ilmoitti ilman maahantuojan nimeä 
”Torpedoluoteja sekä Parabellum- ja Browningpanoksia, hylsyjä, 
pienoiskiväärinpanoksia jne.” Ilmoitus oli ilmeisesti hankittu suhteil-
la suoraan tehtaalta Saksasta.

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta r.l. (SOK) ilmoitti Harley-
Davidson-moottoripyöriä. Näkyi olevan käsivaihde ja jalkakytkin. 
SOK oli luonnollinen ilmoittaja, sillä se myi myös aseita osuuskaup-
pojen verkostossaan. Lehden uusi päätoimittaja Veli Nieminen tuli 
SOK:n aseosaston hoitajan vakanssilta. Kuitenkaan Ampujain Leh-
den ilmoituksissa ei viitattu aseisiin.

Instrumentarium ilmoitti yksinkertaisesti ”silmälaseja”. Ilmoituk-
sessa ei puhuttu erikseen ampujainlaseista. Myymälöitä oli Helsin-
gin Mikonkadulla ja Viipurin Aleksanterinkadulla.

Hannes Kolehmainen oli legendaarinen kestävyysjuoksija 
1910-1920-luvuilla. Hänellä oli liike Mikonkatu 15:ssa. Hannes kut-
sui ”herroja ampujia ampumaan itsensä suoraan suksinäyttelyyn”, 
josta saa ”kaikenlaisia urheiluvarusteita sopuhintaan”. 

Fazerin ilmoituksen mukaan ”parhaat osumat maaliin ovat epäi-
lemättä Fazerin herkulliset ja ravitsevat voileipäkeksit.” Karl Fazer 
oli ampuja ja metsästäjä. Hän oli Suomen olympiajoukkueessa 
vuoden 1912 kisoissa Tukholmassa ampuen savikiekkoja, ja istutti 
fasaaneja Suomeen riistaksi.

Erilaisia palkintoja ilmoitteli useampikin kultaseppä. Kanna-
tusilmoituksen makuisia sen sijaan olivat Suomen Akkuna-
Lasi-Konttorin ja C. E. Lindgrenin harjatehtaan ilmoitukset. 
Nizza Sikaarituonti ilmoitteli ”herrasväelle sopivia joululahjo-
ja”. Suomen Valokuvaajain Osakeyhtiö kehotti ”ampumaan 
kameralla trustivapailla valokuvaustarpeilla”. Näiden yritys-
ten johdossa olevat henkilöt olivat todennäköisesti ampuma-
henkisiä.

Ensimmäisen vuoden rutistus
Ensimmäisen vuoden tilinpäätöksenä numerossa 24-1927 
lehden toimitus (siis Veli Nieminen ja Arvi A. Karisto) totesi 
15.12.1927 pääkirjoituksessaan ”Ensimmäisellä merkkipaa-
lulla” mm. seuraavaa:

”Kuopiossa 5-6 vuotta sitten pidetyssä liittokokouksessa 
epäiltiin, mistä saataisiin kirjoitukset 8-sivuiseen lehteen? 
Ja mistä saataisiin noin 1,000 tilaajaa, jotka katsottiin vält-
tämättömiksi? Mutta lehti onkin ilmestynyt säännöllisesti 
16-sivuisena. Kirjoituksia on ollut melkeimpä enemmän 
kuin lehti on kunnolla voinut julkaista. Nuo viisi vuotta sitten 
kaivatut 1,000 tilaajaa tupsahtivat muutamassa viikossa ja 
paisuivat ennen pitkää lähes kolminkertaiseksi.”

Lehden tekijöillä oli syytä tyytyväisyyteen. Kaikesta käy 
ilmi että homma meni ns. putkeen ja jopa yli odotusten. 
Niinpä liittohallitus teki lokakuussa 1927 päätöksen, jonka 
mukaan se päätti jatkaa lehden julkaisemista ottaen samal-
la myös taloudellisen vastuun lehdestä. Arvi A. Kariston 
suunnitelmat olivat toteutuneet. Tästä alkoi erään Suomen 
vanhimman järjestölehden pitkä historia, jota vain sota-
vuodet pääsivät häiritsemään.

Kun lehteä alettiin julkaista tyhjästä, ei uskallettu puhua 
julkaisutiheydestä mitään. Kuitenkin ensimmäisenä vuon-
na 1927 ilmestyi 24 numeroa, eli lehti ilmestyi kaksi kertaa 
kuukaudessa. Se on aika paljon!

Vuoden 1927 viimeisen numeron viimeisellä sivulla toi-
mitus ryhtyi markkinointitoimiin: ”Ampujain Lehti tarjoutuu 

tilattavaksi v:lle 1928 ilmestyen edelleen kahdesti kuukaudessa ja 
maksaen vain 25 mk vuosikerta.” Nykyrahassa tämä olisi noin 7 
euroa. Ei paha. 

Ilmestymistiheydeksi oli vakiintunut kaksi kertaa kuukaudessa, 
millä vauhdilla mentiin talvisodan syttymiseen (1939) saakka.

Alun 16-sivuisesta aviisista on kasvanut 48-sivuinen värikäs ja 
näyttävä aikakauslehden oloinen alan ammattijulkaisu Urheiluam-
puja, jonka juhlanumeroa pidät nyt kädessäsi.
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Onnittelumme
Urheiluampuja-lehdelle!

Nykytila
Sotavuosina lehti ilmestyi mahdollisuuksien 

mukaan mutta epäsäännöllisesti. Tätä jatkui 
sodan jälkeisenä epävarmuuden aikakautena 

vuoteen 1948. Olojen normalisoiduttua päästiin jälleen 
”normaaliin päiväjärjestyksen”.

Välistä jäivät puuttumaan vuodet 1941 ja 1946, joten 
lehden katsotaan täyttävän 80 vuotta juuri tänä vuonna.

Nimi Ampujain Lehti säilyi vuoteen 1991, jolloin sen 
nimi muutettiin nykyiseen muotoon Urheiluampuja. 
Vuonna 1987 päätettiin, että lehti postitetaan kaikille 
Suomen Ampujainliiton jäsenseuran jäsenelle. Tällöin 
lehden painos nousi 27000 kappaleeseen. Kaikkien 
aikojen ennätys tehtiin vuoden 1993 joulunumerolla, 
39700 kappaletta. Tämänhetkinen painosmäärä 
on 32000. Se ylittää monen kaupallisen ase- ja 
metsästysalan lehden painosmäärän.

Lehti ilmestyy normaalisti 48-sivuisena, mutta 
sivumäärä joustaa tarpeen vaatiessa. Se ilmestyy 6 
kertaa vuodessa. 

Lehden toimitus on sijainnut yli kaksi vuosikymmentä 
Helsingin Pasilassa SLU:n rakennuksessa Radiokatu 
20:ssa. Lehden taitto ja ulkoasu syntyvät ulkopuolisten am-
mattilaisten toimesta. Tällä hetkellä siitä vastaa Niko Krappe.
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Suomalaiset ampuivat kaksi MM-
kultaa ja MM-hopean liikkuvan 
maalin MM-kilpailussa Tshekin Pil-
senissä 20.-25. lokakuuta.

Krister Holmberg voitti pienoiskiväärin 
normaalijuoksujen maailmanmestaruuden 
MM-kilpailujen päätöspäivänä lauantaina 
25. lokakuuta. MM-kilpailujen avauspäivänä 
maanantaina 20. lokakuuta hän laukoi MM-
hopeaa ilmakiväärin sekajuoksuissa.

36-vuotias konkari Krister Holmberg lau-
koi uransa ensimmäisen henkilökohtaisen 

MM-kultamitalin 593 (299+294) pisteellä. 
Hän voitti tiukassa 60 laukauksen kilpailus-
sa Venäjän Maxim Stepanovin ja Tshekin 
Miroslav Janusin yhdellä pisteellä. Stepa-
nov voitti uusinnan hopeamitalista 20-19.

Ilmakiväärin sekajuoksuissa Holmberg ja 
Puolan Lukasz Czapla laukoivat 383 pistet-
tä 40 laukauksen kilpailussa ja uusivat voi-
tosta. Czapla voitti uusinnan 18-16.

Suomen joukkue, Sami Heikkilä, Mårten 
Westerlund ja Tomi-Pekka Heikkilä, voitti 
poikien pienoiskiväärin sekajuoksujen jouk-

kuekilpailun. Mårten Westerlund ja Heikki-
län veljekset Sami ja Tomi-Pekka tähtäsivät 
1147 pistettä ja jättivät Ukrainan 4 pisteen 
ja Venäjän 7 pisteen päähän.

”Voitto voi tulla koska vain”
- Näinkin kauan kun olen tätä hommaa teh-
nyt, tiedän, että voitto voi tulla oikeastaan 
ihan milloin vain. Kun saan oikean rytmin 
päälle ja minulla on hyvä päivä, minulla on 
mahdollisuus vaikka voittoon asti, Krister 
Holmberg kommentoi pitkän uransa ensim-
mäistä henkilökohtaista MM-kultamitaliaan.

Raseborg Skyttar –seuraa edustava Holm-
berg on yksi Suomen menestyneimmistä 
liikkuvan maalin ampujista. Hänen meriittilis-
tansa on Pilsenissä ammuttujen MM-kullan 
ja MM-hopean lisäksi pitkä: liikkuvan maalin 
ilmakiväärin sekajuoksujen EM-kulta vuodel-
ta 2003 ja MM-pronssi vuodelta 1994 sekä 
ilmakiväärin normaalijuoksujen MM-hopea 
vuodelta 1994. Lisäksi hän on voittanut liik-
kuvan maalin joukkuekilpailussa yhdessä 
Pasi Wedmanin ja Vesa Saviahteen kanssa 
MM-kultaa, kaksi MM-hopeaa, EM-hopean, 
kolme MM-pronssia ja EM-pronssin. Holm-
berg on ampunut vuoden 1996 olympialai-
sissa kuudenneksi liikkuvan maalin ilmaki-
väärin normaalijuoksuissa.

- Ei siihen kisaan paljon parannettavaa 
jäänyt. Ensimmäinen laukaus meni kasin 
puolelle, mutta sen jälkeen sain hommasta 
kiinni ja kaikki toimi hyvin. Oli mukava am-
pua, Krister Holmberg kertasi kilpailuaan.

- Ei se nyt yhteen kasiin kisa kaadu, Pie-
noiskiväärillä ampuminen on erilaista kuin 
ilmakiväärillä ampuminen. Kun pienoiski-
väärissä saa rytmin päälle, se toimii helpos-
ti. Tänään ampuminen toimi hyvin. Kyllähän 
se ensimmäinen laukaus harmitti, mutta 
näin tällä kertaa.

Konkari Krister Holmberg näytti mallia kahdella mitalilla

Suomalaiset ampuivat kaksi liikkuvan 
maalin MM-kultaa ja MM-hopean Tshekissä

Teksti: Matti Viitanen
Kuvat: Markku Jetsonen ja Matti Viitanen
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Krister Holmberg oli toisena 299 pisteellä 
normaalijuoksujen ensimmäisen päivän 30 
laukauksen hitaiden juoksujen jälkeen. Kun 
Venäjän Maxim Stepanov oli vain pisteen 
päässä, Kristerilläkin oli suosikin paineet 
niskassaan aloittaessaan 30 laukauksen 
nopeita juoksuja.

- Totta kai olin alussa vähän hermostunut 
– ei sitä voi kieltää. Se on vain hyväksi, että 
on skarppina. Kun ampuu puoliunessa, tu-
lee tehtyä virheitä. 

Czapla vei voiton uusinnalla
Krister Holmberg ja Puolan Lukasz Czapla 
uusivat ilmakiväärin sekajuoksujen voitosta 
MM-kilpailujen avauspäivänä. 40 laukauk-
sen kilpailussa molemmat laukoivat 383 
pistettä. Czapla vei uusinnan ja MM-kullan 
pistein 18-16.

- Vähän jäi uusinta harmittamaan, kun 
ammuin toisella laukauksella seiskan. 
Ensimmäinen uusintalaukaukseni oli ysi. 
Vähän huono uusinta, mutta ei sillä enää 
mitään voi. Lukasz taisi ampuma kympin 
ja kasin, 36-vuotias Krister Holmberg kom-

mentoi niukkaa tappiotaan Puolan 25-vuo-
tiaalle Lukasz Czaplalle, joka on lajin MM-
kultamitalisti vuodelta 2006.

- Kyllä MM-hopea tuntuu ihan hyvältä. En 
olisi uskonut, että sen voi ampua tällaisella 
tuloksella, mutta ei se minua haittaa. Tu-
lokseni oli sellainen kuin odotinkin – vähän 
matkaa päälle 380. Sijoitus on pikkainen 
yllätys. Ennen kisaa ajattelin, että muut olisi-
vat ampuneet paremmin. 

Krister Holmberg ja Ruotsin Niklas Berg-
ström johtivat kilpailua 194 pisteellä 20 lauka-
uksen jälkeen. Toisella puolikkaalla Holmberg 
sai kasaan 189 pistettä. Bergström näytti jo 
laukovan MM-kultaa, kunnes liikkuvan maalin 
kilpailu näytti oikullisen luonteensa. 

- Niklas ampui toiseksi viimeisellä seiskan. 
Hän olisi voinut voittaa ilman uusintakin, kun 
hänellä oli parhaat asetelmat loppupäässä.

Oma menestys yllätti
Krister Holmberg on kiertänyt liikkuvan 
maalin kansainvälisiä kilpailuja parisenkym-
mentä vuotta. Tshekin Pilsenin rata on yksi 
parhaista ja tutuimmista radoista.

- Tämä on kuin toinen kotirata. Täällä olen 
viettänyt paljon aikaa. Tunnen kylän ja pai-
kat muutenkin. Täällä on helppo olla ja liik-
kua, hän kertoo.

- Täällä järjestäjät toimivat aika tarkasti ja 
vievät kisan hyvin läpi. Jotain pientä aina 
sattuu, mutta ei mitään ampujien työtä hait-
taavaa. Kaikki on toiminut moitteettomasti.

Krister Holmberg ampui kaikki neljä la-
jia liikkuvan maalin MM-kilpailussa. Hänen 
saaliinsa oli MM-kulta pienoiskiväärin nor-
maalijuoksuissa ja MM-hopea ilmakiväärin 
sekajuoksuissa. Ilmakiväärin normaalijuok-
suissa hän oli 15:s ja pienoiskiväärin seka-
juoksuissa 13:s.

- Näillä harjoitusmäärillä en odottanut täl-
laista menestystä. Se on päivästä kiinni, mi-
ten ammunta lähtee kulkemaan. Esimerkiksi 
pienoiskiväärin normaalijuoksuissa oli hyvä 
päivä ja oli vähän tuuriakin omalla puolella.

kuva vasemmalla ylhäällä:
Ilmakiväärin sekajuoksujen MM-
mitalistit: hopeamitalisti Krister 
Holmberg, kultamitalisti Puolan 
Lukasz Czapla ja pronssimitalisti 
Ruotsin Emil Andersson.

kuva oikealla ylhäällä:
Pienoiskiväärin normaalijuoksujen kär-
kikolmikko: MM-hopeamitalisti Venäjän 
Maxim Stepanov, MM-kultamitalisti 
Krister Holmberg ja MM-pronssimitalisti 
Tshekin Miroslav Janus.

alla oleva kuva:
Liikkuvan maalin ensimmäinen oma 
maailmanmestaruuskilpailu ammuttiin 
Tshekin Pilsenissä, joka on yksi lajin 
hienoimmista kilpailupaikoista.
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Vasta 16-vuotias juniori Micaela Qvarnström oli 11:s naisten 
ilmakiväärin normaalijuoksuissa ja ampui päivän parhaan suoma-
laissijoituksen liikkuvan maalin MM-kilpailussa Tshekin Pilsenissä 
keskiviikkona 22. lokakuuta. Raseborg Skyttar –seuraa edustava 
Qvarnström laukoi 349 pistettä 40 laukauksen kilpailussa.

- Maanantainen sekajuoksujen kilpailu meni huonosti (13:s sija). 
Tämä normaalijuoksujen kilpailu tuntui paremmalta, inkoolainen 
Micaela Qvarnström arvioi ensimmäistä arvokilpailuaan.

- MM-kilpailun tunnelma on tuntunut mukavalta. Pilsenin ampu-
makeskuksen radat ovat kivat ampua.

Karjaalla lukiossa ensimmäistä vuottaan opiskeleva Micaela 
Qvarnström on monipuolinen ampuja, kun hän kilpailee liikkuva 
maalin lajien lisäksi muissakin riistamaalilajeissa ja haulikkola-
jeissa. Ensimmäinen MM-kilpailukokemus vahvisti mielenkiintoa 
liikkuvan maalin lajeihin.

- Ensi keväänä olisi EM-kilpailu Tshekin Prahassa, hän asetti 
itselleen tavoitteen.

Suomen joukkue, Sami Heikkilä, Mårten 
Westerlund ja Tomi-Pekka Heikkilä, voit-
ti poikien pienoiskiväärin sekajuoksujen 
joukkuekilpailun liikkuvan maalin MM-kil-
pailussa Tshekin Pilsenissä torstaina 23. 
lokakuuta. Mårten Westerlund ja Heikkilän 
veljekset Sami ja Tomi-Pekka tähtäsivät 
1147 pistettä ja jättivät Ukrainan 4 pisteen 
ja Venäjän 7 pisteen päähän.

- Ihan hieno fiilis. Kyllä ensimmäisen ar-
vokisamitalin voittaminen on hieno tunne, 
totesi vasta 15-vuotias kangasalalainen 
Sami Heikkilä, joka oli henkilökohtaisessa 
kilpailussa parhaana suomalaisena nel-
jäs. Hän laukoi 384 pistettä ja jäi 3 pistettä 
pronssimitalista. 

- Henkilökohtaisen kisan neljäs sija ei 
ole pettymys. Pronssimitaliin jäi niin paljon 
matkaa. Pronssin voittaminen olisi vaatinut 
todella kovan tuloksen toiselle puolikkaalle. 
384 (192+192) on ihan hyvä tulos, vaikka pa-
rantamisen varaa jäi. Jännitys söi pisteitä.

Kangasalalaista Kymppi-64:ää edustava erittäin lahjakas Sami 
Heikkilä pääsi pienoiskiväärin sekajuoksuissa lähelle omaa hyvää 
tulostasoaan. Kahdessa ensimmäisessä MM-startissa, ilmakivää-
rin seka- ja normaalijuoksuissa, hänen ammuntansa takkusi.

- Ilmakiväärillä en saanut kunnon tulosta irti. Kaikki tuntui olevan 
sekaisin, mikä saattoi johtua jännityksestä. Pienoiskivääriin koutsilta 
(Ville Häyrinen) tuli ohjeet keskittyä perusasioihin laukaus kerrallaan 
eli nostoon, tähtäinkuvaan ja liipaisuun. Nyt ei tullut mietittyä turhia.

Suomalaiskolmikko jaksoi keskittyä hyvin kilpailuun, vaikka he 
tiesivätkin tilanteen ensimmäisen puolikkaan jälkeen.

- Mårten sanoi ruokapöydässä, että meillä on hyvät mahdollisuu-
det MM-kultaan.

Pojille Pilsenistä kaksi joukkuekisavoittoa
18-vuotiaalle Tomi-Pekka Heikkilälle ja 19-vuotiaalle Mårten Wes-
terlundille maailmanmestaruus oli jo kauden toinen joukkuekilpai-
lun arvokilpailuvoitto. He ampuivat yhdessä Jarmo Toivan kanssa 
poikien pienoiskiväärin sekajuoksujen joukkuekilpailussa EM-kul-

Pojat ampuivat pienoiskiväärillä MM-kultaa

taa heinäkuussa. Sekin kilpailu käytiin Tshekin Pilsenissä.
- Kyllä MM-kulta maistuu makeammalta, vaikkei EM-kultaakaan 

voi vähätellä. Molemmat ovat arvokilpailumitaleita, arvioi Tomi-Pek-
ka Heikkilä, joka edustaa veljensä tavoin Kymppi-64:ää. Hän oli 
henkilökohtaisessa kilpailussa 9:s 380 (191+189) pisteellä.

- Totta kai se tuntuu hienolta, että velipoika on samassa joukku-
eessa.

Inkoolainen Mårten Westerlund ampui epätasaisen henkilökoh-
taisen kilpailun. Ensimmäisellä puolikkaalla hän sai kasaan vain 
187 pistettä, mutta toinen puolikas antoi peräti 196 pistettä. Sa-
maan tulokseen ylsi vain MM-hopeamitalisti Unkarin Laszlo Boros 
ensimmäisellä puolikkaallaan.

- Totta kai se sytytti toiselle puolikkaalle, kun meillä oli mahdolli-
suus MM-kultaan. Ensimmäisellä puolikkaalla oli vähän säätövikaa 
aseessa ja siinä tuli paljon kaseja ja yksi seiska. Toinen puolikas 
meni paremmin, kun säädin asetta. Ensimmäinen puolikas vähän 
harmittaa, kertoi Mårten Westerlund, joka edustaa tammisaarelais-
ta Raseborg Skyttar –seuraa.

Juniori Micaela Qvarnström 11:s naisten sarjassa

Sami Heikkilä, Mårten Westerlund ja Tomi-Pekka Heikkilä.
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Liikkuvan maalin MM-kilpailu
Pilsen, Tshekki, 20.-25.20.2008
Liikkuva maali, ilmakivääri, miehet, 40 ls (sekajuoksut): 1) Lukasz Czapla 
Puola 383/18 uusinnassa voitosta, 2) Krister Holmberg Suomi 383/16, 3) Emil An-
dersson Ruotsi 382/19, 4) Niklas Bergström Ruotsi 382/18, 5) Dimitri Romanov Venäjä 
381, 6) Jan Busch Saksa 381, …14) Staffan Holmström Suomi 376, …27) Mark-
ku Jetsonen Suomi 360.
Joukkuekilpailu: 1) Venäjä (Dimitri Romanov 381, Aleksander Blinov 378, Maxim 
Stepanov 378) 1137, 2) Ukraina 1127, 3) Unkari 1125, ...5) Suomi 1119.
Liikkuva maali, ilmakivääri, pojat, 40 ls (sekajuoksut): 1) Mihail Azarenko Ve-
näjä 382, 2) Aleksei Bratchikov Venäjä 378, 3) Frantisek Losos Tshekki 374, …9) Sami 
Heikkilä Suomi 367, …13) Tomi-Pekka Heikkilä Suomi 361, …16) Mårten 
Westerlund Suomi 352.
Joukkuekilpailu: 1) Venäjä (Mihail Azarenko 382, Aleksei Bratchikov 378, Juri Dovgal 
349) 1109, 2) Saksa 1102, 3) Tshekki 1091, …5) Suomi 1080. 
Liikkuva maali, ilmakivääri, naiset, 40 ls (sekajuoksut): 1) Galina Avramenko 
Ukraina 381, 2) Viktoria Zabolotna Ukraina 376, 3) Katerina Samohina Ukraina 373, 
…13) Micaela Qvarnström Suomi 316.
Liikkuva maali, ilmakivääri, miehet, 60 ls (normaalijuoksut): 
1) Emil Andersson Ruotsi, 2) Miroslav Janus Tshekki, 3) Vladislav Prianishnikov Ukrai-
na, 4) Niklas Bergström Ruotsi.
MITALIOTTELUT:
Välierät: Andersson – Prianishnikov 6-3 ja Janus - Bergström 6-6.
Pronssiottelu: Prianishnikov – Bergström 6-5.
Kultaottelu: Andersson – Janus 6-1.
Peruskilpailu: 1) Vladislav Prianishnikov Ukraina 585, 2) Miroslav Janus Tshekki 579, 
3) Niklas Bergström Ruotsi 578, 4) Emil Andersson Ruotsi 577, 5) Maxim Stepanov Ve-
näjä 575, 6) Lukasz Czapla Puola 574, 7) Peter Pelach Slovakia 573, 8) Igor Kolesov Ve-
näjä 572, …15) Krister Holmberg Suomi 566 (281+285), …28) Staffan Holm-
ström Suomi 545 (277+268), 29) Markku Jetsonen Suomi 544 (281+263).
Joukkuekilpailu: 1) Ukraina 1726, 2) Tshekki 1714, 3) Venäjä 1711, ...8) Suomi 1655.
Liikkuva maali, ilmakivääri, naiset, 40 ls (normaalijuoksut): 1) Galina Avra-
menko Ukraina, 2) Julia Eydenzon Venäjä, 3) Elena Neff Saksa, 4) Daniela Faust Saksa, 
MITALIOTTELUT:
Välierät: Avramenko – Neff 6-3 ja Eydenzon – Faust 6-5.
Pronssiottelu: Neff – Faust 6-2.
Kultaottelu: Avramenko – Eydenzon 6-2.
Peruskilpailu: 1) Galina Avramenko Ukraina 382, 2) Julia Eydenzon Venäjä 377, 3) 
Daniela Faust Saksa 370, 4) Elena Neff Saksa 368/16/17 uusinnassa välieräpaikasta, 5) 
Viktoria Zabolotna Ukraina 368/16/9, 6) Irina Izmalkova Venäjä 366, 7) Katerina Samo-
hina Ukraina 366, 8) Olga Stepanova Venäjä 363, …11) Micaela Qvarnström Suomi 
349 (175+174).
Joukkuekilpailu: 1) Ukraina 1116, 2) Venäjä 1106, 3) Saksa 1096.
Liikkuva maali, ilmakivääri, pojat, 60 ls (normaalijuoksut): 1) Laszlo Boros 
Unkari 572 (289+283), 2) Aleksei Bratchikov Venäjä 570 (286+284), 3) Mihail Azarenko 
Venäjä 568 (289+279), …14) Tomi-Pekka Heikkilä Suomi 546 (276+270), …17) 
Mårten Westerlund Suomi 545 (280+265).…18) Sami Heikkilä Suomi 540 
(278+262).
Joukkuekilpailu: 1) Venäjä (Mihail Azarenko 568, Aleksei Bratchikov 570, Juri Dovgal 
560) 1698, 2) Tshekki 1670, 3) Unkari 1662, …5) Suomi (Tomi Pekka Heikkilä 546, 
Mårten Westerlund 545, Sami Heikkilä 540)1631. 

Liikkuva maali, pienoiskivääri, miehet, 40 ls (sekajuoksut): 1) Aleksander 
Blinov Venäjä 393/19 uusinnassa voitosta, 2) Peter Pelach Slovakia 393/17, 3) Alek-
sander Zinenko Ukraina 391, 4) Emil Andersson Ruotsi 390, 5) Bedrich Jonas Tshekki 
390, 6) Lukasz Czapla Puola 390, …13) Krister Holmberg Suomi 385 (193+192), 
…18) Markku Jetsonen Suomi 379 (190+189), …20) Staffan Holmström 
Suomi 375 (187+188).
Joukkuekilpailu: 1) Tshekki (Bedrich Jonas 390, Lubos Racansky 390, Miroslav Ja-
nus 389) 1169, 2) Venäjä 1164, 3) Ruotsi 1160, …6) Suomi (Krister Holmberg 385, 
Markku Jetsonen 379, Staffan Holmström 375) 1139.
Liikkuva maali, pienoiskivääri, pojat, 40 ls (sekajuoksut): 1) Josef Nikl Tshek-
ki 389/20 uusinnassa voitosta, 2) Laszlo Boros Unkari 389/16, 3) Mihail Azarenko Ve-
näjä 387, 4) Sami Heikkilä Suomi 384 (192+192), 5) Yehor Chyrva Ukraina 383, 6) 
Mårten Westerlund Suomi 383 (187+196), …9) Tomi-Pekka Heikkilä Suomi 
380 (191+189).
Joukkuekilpailu: 1) Suomi (Sami Heikkilä 384, Mårten Westerlund 383, To-
mi-Pekka Heikkilä 380) 1147, 2) Ukraina (Yehor Chyrva 383, Igor Matskevych 383, 
Aleksei Vylyvanyy 377) 1143, 3) Venäjä (Mihail Azarenko 387, Juri Dovgal 382, Aleksei 
Bratchikov 371) 1140, 4) Tshekki 1139, 5) Unkari 1135.
Liikkuva maali, pienoiskivääri, miehet, 60 ls (normaalijuoksut): 1) Krister 
Holmberg Suomi 593 (299+294), 2) Maxim Stepanov Venäjä 592/20 uusinnassa 
hopeamitalista (300+292), 3) Miroslav Janus Tshekki 592/19 (299+293), 4) Lukasz 
Czapla Puola 590 (295+295), 5) Aleksander Zinenko Ukraina 590 (297+293), 6) Peter 
Pelach Slovakia 589 (295+294), …17) Markku Jetsonen Suomi 574 (293+281), 
…21) Staffan Holmström Suomi 570 (293+277). 
Joukkuekilpailu: 1) Tshekki (Miroslav Janus 592, Bedrich Jonas 586, Lubos Racans-
ky 585) 1763, 2) Venäjä 1759, 3) Ukraina 1758, …6) Suomi (Krister Holmberg 593, 
Markku Jetsonen 574, Staffan Holmström 570) 1737.
Liikkuva maali, pienoiskivääri, pojat, 60 ls (normaalijuoksut): 1) Mihail Aza-
renko Venäjä 590 (297+293), 2) Igor Matskevych Ukraina 586 (296+290), 3) Aleksei Vy-
lyvanyy Ukraina 585 (295+290), 4) Frantisek Losos Tshekki 584 (290+294), 5) Ryszard 
Marek Jodajtis Puola 583 (293+290), 6) Josef Nikl Tshekki 583 (297+286), 7) Mårten 
Westerlund Suomi 578 (289+289), …9) Sami Heikkilä Suomi 575 (293+282), 
…14) Tomi-Pekka Heikkilä Suomi 568 (292+276), 
Joukkuekilpailu: 1) Tshekki (Frantisek Losos 584, Josef Nikl 583, Jan Dovrtel 578) 
1745, 2) Ukraina (Yehor Chyrva 571, Igor Matskevych 586, Aleksei Vylyvanyy 585) 
1742, 3) Venäjä (Mihail Azarenko 590, Aleksei Bratchikov 572, Juri Dovgal 570) 1732, 
4) Suomi (Sami Heikkilä 575, Mårten Westerlund 578, Tomi-Pekka Heikkilä 
568) 1721, 5) Unkari 1705.

MITALITAULUKKO
Kulta Hopea Pronssi TOTAL

1 Venäjä 6 8 5 19
2 Ukraina 5 7 7 19
3 Tshekki 4 3 3 10
4 Unkari 3 1 4 8
5 Suomi 2 1 - 3
6 Ruotsi 1 - 2 3
7 Puola 1 - - 1
8 Saksa - 1 1 2
9 Slovakia - 1 - 1

22 22 22 66

Sami Heikkilä, Mårten Westerlund ja Tomi-Pekka Heikkilä.

Liikkuvan maalin MM-kilpailujoukkue: Micaela Qvarnström, 
Staffan Holmström, Markku Jetsonen, Sami Heikkilä, Krister 
Holmberg, Tomi-Pekka Heikkilä ja Mårten Westerlund.
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Ampumaurheilun historian ensimmäi-
nen liikkuvan maalin oma MM-kilpailu 
vakuutti Kansainvälisen Ampumaur-

heiluliiton (ISSF) päättäjät: liikkuva maali 
saa jatkossakin järjestää omia MM-kilpai-
lujaan. Yhteensä 84 ampujaa 15 maasta 
kilpaili Tshekin Pilsenissä 20.-25. lokakuuta.

- Alustavasti olemme sopineet, että ensi 
vuoden MM-kilpailu järjestetään 22.-30. 
elokuuta. ISSF odottaa halukkaiden kisa-
järjestäjien hakevan mahdollisimman pian 
kilpailua, jotta se saadaan kilpailukalente-
riin, kertoo ISSF:n liikkuvan maalin komitean 
puheenjohtaja Pekka Kuusisto.

ISSF:n päättäjät keskustelivat liikkuvan 
maalin MM-kilpailusta kokouksessaan Sak-
san Münchenissä 22.-24. marraskuuta. 
ISSF:n alustavan mielipiteen kertoi pääsih-
teeri Horst Schreiber.

- Hankalaa on se, että ISSF:n johtokunta 
tekee virallisesti päätöksensä vasta touko-
kuussa. Käytännössä puheenjohtaja Ole-
gario Vazquez Rana ja pääsihteeri Schrei-
ber sopivat kisan järjestämisestä joulukuun 
alussa.

Suomelta hakemus?
Pekka Kuusisto toivoo Suomen hakevan liikku-
van maalin MM-kilpailua järjestettäväksi Vieru-
mäki Areenassa Suomen Urheiluopistolla. 

- Kisan hakemisesta päättää Ampumaur-
heiluliiton hallitus. Pääsihteeri Schreiber toi-
voi Suomen hakevan kilpailua, hän sanoo.

- Vierumäki Areenassa on maailmanluo-
kan radat. Saksalaiset ovat jo ilmoittaneet 
ISSF:lle, että he järjestävät liikkuvan maa-
lin 50 metrin lajit sisähallissa seuraavissa 

kaikkien lajien MM-kilpailuissa Münchenis-
sä 2010. Muiden pienoiskiväärilajien perus-
kilpailut ammutaan Münchenissä normaa-
listi ulkoradalla. Näin Suomikin voi järjestää 
MM-kisan kaikki lajit sisähallissa ensi kesä-
nä eikä Vierumäen ulkoampumarataa tarvit-
se kiireellä tehdä.

Pekka Kuusiston luomus
Liikkuvan maalin ampujat kilpailevat jatkos-
sa MM-mitaleista joka vuosi. He osallistuvat 
neljän vuoden välein ISSF:n kaikkien laji-
en MM-kilpailuihin ja ampuvat välivuosina 
oman MM-kilpailunsa. Lähes samanlainen 
järjestelmä on haulikkoampujilla, joilla on 
kolmet MM-kilpailut neljässä vuodessa. 
Olympiavuosina haulikkoampujat eivät 
ammu MM-mitaleista.

Liikkuvan maalin oma MM-kilpailu on 
Pekka Kuusiston luomus. Hän neuvotteli 
ISSF:ltä luvan tämän vuoden kisaan, joka 
oli koekilpailu eli lajin näytönpaikka ISSF:lle. 
MM-kilpailussa Kuusisto toimi juryn pu-
heenjohtajana.

- Kaikki olivat erinomaisen tyytyväisiä jär-
jestelyihin Pilsenissä, kun kisakoneisto oli 
osaava ja kokenut. Olen tyytyväinen, kun 
kisaan osallistui 84 urheilijaa 15 maasta ja 
startteja oli kaikkiaan 236. Kun raportoin MM-
kisasta ISSF:lle, pääsihteeri Schreiber arvioi 
kisan menneen hienosti, Kuusisto sanoo.

- Ensi vuoden MM-kilpailu pitäisi saada 
mahdollisimman nopeasti kilpailukalente-
riin, jotta osanottajamaat ehtivät saada kisan 
budjettiinsa. Jos kisa on ISSF:n kalenterissa 
vielä joulukuun aikana, onnistumismahdolli-
suus paranee. 

Liikkuvan maalin MM-kisa 
vakuutti ISSF:n

Helsinkiläinen 19-vuotias Risto 
Hirvikallio paukutti pronssia 
nuorten standard-luokassa 
practicalin kuusipäiväisessä 

MM-kilpailussa Balilla 27.10.-1.11. Hirvi-
kallio otti mitalin ensimmäisellä yrittämäl-
lään EM- tai MM-kilpailussa.

- Lähdin Balille ampumaan niin hyvin, 
kuin sillä hetkellä oli mahdollista. En tar-
koituksella seurannut tilannetta kisan 
aikana, vaikka siihen olisi ollutkin mah-
dollisuus. Tiedolla sijoituksesta ei olisi 
ollut mitään hyötyä, koska ampumisen 
tasoa ei voi tietoisesti parantaa. Toden-
näköisesti suoritukset olisivat vain huo-
nontuneet yrittäessäni enemmän, Risto 
Hirvikallio kuvailee taktiikkaansa moni-
päiväisessä kilpailussa.

- Ammunta tapahtui kuutena peräkkäi-
senä päivänä aamu- ja iltavuorossa kuu-
si stagea päivässä. Koko kisassa oli 35 
ammuttavaa stagea. Koska kilpailijoita 
oli paljon, oli radalla kerrallaan vain puo-
let. Toiminta stageilla oli tehokasta. Lup-
poaikaa ei juuri ollut, kun ampujia yritet-
tiin ammuttaa mahdollisimman nopeasti, 
ettei aikataulu pettäisi.

Ennen MM-kisamatkaansa hän ehti 
kilpailla ulkomailla vain Pohjoismaiden 
mestaruuskilpailussa. Vaikka paikka ja 
olosuhteet muutenkin olivat erilaisia kuin 
kotimaisissa kilpailuissa, lopputulos oli 
hyvä.

- Kilpailun kulku ampumaradalla on 
jotakuinkin ainoa yhdistävä piirre. MM-
kisoissa on avajaiset, päättäjäiset ja 
palkintogaala. Asetarkastukset ja rekis-
teröitymiset olivat radan ulkopuolella. 
Oheistapahtumat oikeastaan puuttuvat 
kotimaan kisoista, hän kuvailee.

- Ammunnallisesti kisa erosi melko 
paljon kotimaisista kilpailuista. Taulut 
olivat selkeästi kauempana verrattuna 
kotimaan kisoihin, paljon metalli-plateja 
ja liikkeestä ei käytännössä voinut am-
pua juuri mitään. Ammunnan perustek-
niikoiden hyvä hallinta korostui. Tietysti 
jokainen arvokisa eroaa jollain tavalla 
aikaisemmista, mutta tällaisia havaintoja 
Balilta.

Kolmen seuran jäsen
Risto Hirvikallio on kolmen seuran, sipoo-
laisen Sibbo Skyttegillen, helsinkiläisen 
Suomen Metallikuva-ampujien ja kan-
gasalalaisen Kymppi-64:n, jäsen. Kehä 
1:n sisäpuolella Helsingin Oulunkylässä 
asuva Hirvikallio on hakeutunut kolmeen 
seuraan harjoitusolojen vuoksi.

- SSG:n radalla Sipoossa on varmaan-
kin eteläisen Suomen parhaat practical-
montut ja käytännössä aina on tilaa har-
joitella. SMA:lla taas on ympäri vuoden 

Teksti: Matti Viitanen
Kuvat: Sauli Luolajan-Mikkola ja Timo McKeown

Pekka Kuusisto 
toimii Kansainvälisen 
Ampumaurheiluliiton 

(ISSF) liikkuvan 
maalin komitean 
puheenjohtajana 

ja Euroopan 
Ampumaurheiluliiton 

(ESC) teknisen komitean 
puheenjohtajana.Teksti ja kuva: Matti Viitanen
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Kuusipäiväinen kilpailu
Practicalin 15. MM-kilpailu Indonesiassa Balilla oli 6-päiväinen ja sisälsi 35 ammut-
tavaa osuutta. Laukausmäärä oli 551. Kilpailuihin osallistui 1200 ampujaa 54 eri 
maasta. Suomesta oli mukana 14 edustajaa kaikissa neljässä aseluokassa.
Open-luokka, 353 kilpailijaa: 1) Eric Grauffelt Ranska 100%, 2) KC Eusebio USA 94,86%, 3) Max Michael 
Jr USA 94,12%, ...180) Jukka Suominen FIN 58,67%
Modified-luokka, 50 ampujaa: 1) Jojo Vidanes USA 100%, 2) Zdenek Henes CZE 98,96%, 3) Michael 
Voight USA 98,01%, ...18) Stefan Borgström FIN 80,06%, ...36) Jari Majuri FIN 60,48%.
Standard-luokka, 309 ampujaa: 1) Travis Tomasie USA 100%, 2) Blake Migues USA 98,78%, 3) Shanon 
Smith USA 98,14%, ...50) Esa Marjoniemi FIN 76,55%, ...56) Risto Hirvikallio FIN 75,54%, ...81) Mikael Kais-
laranta FIN 70,31%, ...92) Mika Riste FIN 68,60%, ...163) Sebastian Koreneff FIN 58,86%, ...218) Johannes 
Hanhirova FIN 47,02%.
Production-luokka, 282 ampujaa: 1) Adam Tyc CZE 100%, 2) Matthew Mink USA 94,62%, 3) Robert Gordon 
Vogel USA 94,7%, ...30) Timo McKeown FIN 81.92% (paras pohjoismaalainen), ...57) Vesa Kaunisto FIN 74,80%, 
...126) Jyrki Savinko FIN 61,81%, ...188) Sauli Luolajan-Mikkola FIN 50,03%, ...228) Esa Kaunisto FIN 41,34%

harjoitusvuoro Helsinki Shooting Clubin si-
säradalla. Kymppi-64:n rata on mökkimme 
lähistöllä, hän kertoo.

- Pistooli-practicalia pystyy harrastamaan 
ihan kohtuullisesti pääkaupunkiseudulla, 
mutta ratoja on ampujien määrään suh-
teutettuna liian vähän. Itse käyn lähinnä 
HSC:n sisäampumaradalla keskustassa ja 
SSG:n montuilla 35 kilometrin päässä Si-
poon korvessa. Kesäkaudella ammun noin 
kolme kertaa viikossa. Pari sisäampumara-
taa mahdollistavat tuntuman ylläpysymisen 
vuoden ympäri.

”Aion panostaa kaikkeni”
Risto Hirvikallio kertoo tavoitteensa ampu-
maurheilijana kirkastuneen, kun hän oli voit-
tanut MM-pronssia. 

- Aion panostaa practicaliin, kaiken mitä 
vain pystyn. Seuraava tavoitteeni on maail-
manmestaruus. Jatkuva - ja se tärkein tavoi-
te - on kehittyä ampujana aina vaan parem-
maksi, hän sanoo.

Jo nyt hän harjoittelee laadukkaasti val-
mentajansa Timo McKeownin ohjauksessa. 
McKeown on ensimmäisiä, ehkä ensimmäi-
nen, ammattimaisesti practical-ammuntaan 
keskittynyt suomalainen, mikä näkyy val-
mennuksessa.

- Pidän yllä hyvää yleiskuntoa lenkkeile-

Risto Hirvikallio 
ampui practicalin
MM-pronssia Balilla

Teksti: Matti Viitanen
Kuvat: Sauli Luolajan-Mikkola ja Timo McKeown

mällä ja kuntosaliharjoittelulla. Ammunnan 
lisäksi käytän eniten aikaa kuivaharjoitte-
luun, jota on 4-5 kertaa viikossa, Hirvikallio 
kertoo.

- Harrastan sovellettua reserviläisammun-
taa ja käyn satunnaisesti kisoissa. Muuhun 
ei aika oikein riitäkään. Aiemmin olen pelan-
nut jääkiekkoa ja ajanut kilpaa alamäkipyö-
rällä.



Teksti: Mika Suuronen   Kuvat: Matti Erkkilä

PENTTI LOUHISOLA
   - 47 vuotta asealalla
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- Ei meitä oikeita aseammattilaisia ole 
maailmassa kuin vähän toista sataa. Am-
mattilaisella tarkoitan, että osaa myydä ja 
ostaa aseita, ymmärtää tekniikan ja kaupan 
päälle, osaa kirjoittaa käyttöohjeita ja leh-
tijuttuja, toimia tuotepäällikkönä, korjata ja 
huoltaa aseita, kouluttaa yhtä lailla nuoria 
aloittelevia ampujia kuin kauppiaitakin, ja 
vielä osaa itse ampuakin kaikilla siviiliaseil-
la. Tällaisia henkilöitä on maailmassa vain 
rajallinen määrä. Ja tässä samalla oikeas-
taan kerroinkin, mitä tehtäviini Sakolla tänä 
päivänä kuuluu.

Tällaisia jutteli Pentti Louhisola, 65, haas-
tattelumme aikana.

Aseammattilainen kasvoi kirjaimellisesti 
aseilmapiirissä, sillä hänen isänsä Teuvo 
Louhisola oli metsästäjä ja aseiden maa-
hantuoja. Metsällä Pentti alkoi kulkea isänsä 
kanssa viisivuotiaasta lähtien. Hän toteaa, 
että perusopit ovat tältä aikakaudelta ko-
toisin. Hänen ensimmäinen haulikkonsa oli 
isän Valmet Leijona. Sillä Pentti opetteli met-
sästysammuntaa radalla valvotussa lainas-
sa. 15-vuotiaana Pentti sai sille rinnakkais-
luvan ja ampui kultaisen metsästäjämerkin.

1960-luvulla isä-Teuvo osti Skohasta kak-
si Smith & Wesson-revolveria, mallit M16 ja 
M17. Aseet olivat identtisiä paitsi kaliiperin 
osalta. M16 oli .32 Smith & Wesson Long, 
M17 .22 Long Rifle. Molemmat tulivat aikoi-
naan Pentin omistukseen. M16 on myyty, 
mutta M17 on Pentillä vieläkin. Sillä on am-
muttu yli 100000 laukausta. 

- Minulle on tullut vuosien varrella sellainen 
ajatus, että tässä on kerralla valmiiksi tehty 
pyssy, Pentti kehuu tätä klassikkorevolveria.

15-vuotiaana Pentti sai isältään ensim-
mäisen oman aseensa, joka oli Sako L46 
kaliiperissa .222 Rem. Tällä hän ampui 
saksanhirven kaksoisjuoksujen mestarimer-
kin. Kivääri oli erinomainen pienriista-ase. 
Aseella ammuttiin ehkä 6000-7000 laukaus-
ta, mutta se oli vielä tarkka. Sillä metsästet-
tiin metsoja, teeriä, jäniksiä ja kettuja. Ase 
meni myyntiin, kun perheen perustamisen 
alkuaikoina tarvittiin rahaa. Pentti on yrittä-
nyt ostaa kivääriä jälkeenpäin takaisin, mut-
ta ei ole siinä onnistunut.

Muita nuorena tehtyjä ostoksia olivat 
amerikkalaiset Noble-pumppu Polychoke-
supistimella ja itselataava Remington 1100. 
Jonkin aikaa Pentti ampui trappia myös vuo-
rineuvos Antero Mäkiseltä lainatulla päällek-
käispiippuisella FN:llä, ja myöhemmin isän 
FN Broadway-mallisilla trap-haulikoilla.

Metsästykseen hän käytti lyhytpiippuista 
(26” IC) Remington 1100:aa. Siihen 30” F 

vaihtopiippu, jolla voitettiin muutama riista-
polkukilpailu. 

Vuonna 1963 Pentti oli kesätöissä Koffil-
la. Näillä ansioilla ostettiin ”puu-Skohasta” 
Sako L61 Finnbear .338 Win. Mag. Tämä 
ase on hänellä edelleen. Sillä on ammut-
tu yli 60 hirveä, yksi wapiti ja yksi villisika. 
Aseella on ammuttu noin 3500 laukausta, 
mutta se on edelleen kuin uusi.

Varusmiespalveluksen jälkeen Pentti lo-
petti kilpa-ampumisen. Ampuminen ja met-
sästys säilyivät kuitenkin harrasteena. Tällä 
hetkellä asekassakaapeissa on muun mu-
assa toistakymmentä Sakon kivääriä.

Kirjoittaja Louhisola
Pentin ura asekirjoittajana alkoi jo lukioaika-
na. Hänen koulukaverinsa oli Jorma Jussi-
la, sittemmin Poliisin Tekniikkakeskuksen 
aseasiantuntija. Pari sai ajatuksen tehdä 
kaikkien aikojen ensimmäisen yhteenvedon 
Suomen asemarkkinoista. Vuosi oli 1962 ja 
media oli Ampujain Lehti, nykyinen Urhei-
luampuja. Pojat saivat markkinakatsauksen 
aikaiseksi. Osallistuvilta yrityksiltä veloitet-
tiin pieni summa per ase. Tämä ”kolehti” ti-
litettiin Ampujainliitolle, ja tästä kaksikko sai 
sitten ensimmäisen kirjoituspalkkionsa.

Samoina aikoina Pentti kirjoitti ensimmäi-
sen kirjoituksensa Ampujain Lehteen. Nuo-
rilla on aina uudet asiat mielessä, niinpä 
Pentti kirjoitti silloin uusista magnum-pat-
ruunoista. Siitä hyvästä hän sai konservatii-
visen Tauno V. Mäen takajaloilleen. Mäki oli 
Wikipedian mukaan ”suomalainen ampu-
ja, olympiamitalisti, metsästysasiantuntija, 
maa- ja metsätalousministeriön kalastus- ja 
metsästysosaston ylijohtaja, agronomi, ma-
juri ja eräkirjailija”. Toisin sanoen ”metsäs-
tyksen ja ampumisen patriarkka, jolle ei 
passannut nokitella”, muistelee Pentti. Hän 
toteaa kuitenkin, että ”myöhemmin meistä 
tuli hyvät kaverit”.

Pentti Louhisola on monelle tuttu nimi eri yhteyksistä. Mutta mikä se yhteys nyt olikaan?  
Tämän minielämänkerran tarkoituksena on tehdä yhteenvetoa, mihin kaikkeen Pentti onkin kerennyt. 
Haastattelumme hetkellä Pentti toimi Sakon PR-tehtävissä Kokkovuoren haulikkoradalla.

”Minulla ei ole 
aikomusta jäädä 
eläkkeelle niin 

kauan kuin tämä 
tuntuu kivalta.”

Metsästys ja Kalastus-lehti oli alansa 
markkinajohtaja. Kerran Pentti huomasi 
tässä lehdessä asiavirheen koskien Ithaca 
M37 haulikkoa. Lehdessä oli sanottu, että 
se oli täysin uusi amerikkalainen asekehi-
telmä. Hän kirjoitti päätoimittaja Mauri Soik-
kaselle: ”Ei pidä paikkansa”. Korjaukset 
Ithacan kohdalla tehtiin, mutta Mauri heitti 
Pentille takaisin: 

- Pysyykö sinulla kynä kädessä? Tee sit-
ten itse parempi asejuttu!

Työtä käskettyä. Pentti kirjoitti päällek-
käispiippuisesta Bernardelli-haulikosta ja 
yhdisti samaan pienen tehtaan historiikin.

Tästä alkoi lähes katkeamaton juttuhisto-
ria, eli yksi ase-esittely per ilmestynyt Met-
sästys & Kalastus-lehti. Ainoastaan yksi 
lehti jäi 1980-luvulla väliin. Pentti oli jossain 
kaukana hirvimetsällä ja lehti oli kerinnyt 
mennä painoon, kun hän puuskutti toimituk-
seen valmiin jutun kanssa.

Metsästys & Kalastuksen ”vakitoimen” 
lisäksi Pentti on kirjoittanut muun muas-
sa Ampujain Lehteen ja sen seuraajaan 
Urheiluampujaan, toimittanut Metsästäjä-
lehteen 1980-luvulla Kysymys & Vastaus-
palstaa sekä teknisiä artikkeleita, kirjoittanut 
Finnsport-lehteen (harvoihin ilmestyneihin 
numeroihin), Haulikkomieheen (vain yksi 
numero ilmestyi!), M & K:n Asevuosikirjoihin 
ja varmasti muihinkin jotka eivät kaikki muis-
tu mieleen.

Pentti on kirjoittanut Tapiola-kirjasarjaan 
jälleenlatausosion, samoin erääseen Mitä-
Missä-Milloin-kirjaan. Hän on kääntänyt 
ruotsalaisten Anderson-Åkermanin kirjan 
Metsästäjän Aseet. Tosin hän sanoo, että 
siitä piti puolet kirjoittaa uusiksi, eli ”lokali-
soida” kirja Suomen oloihin ja lakeihin. 

Pentti on spiikannut pari opetusvideota, 
joita käytetään nuorten metsästäjien koulu-
tustilaisuuksissa.

Päätoimen puitteissa Pentti on luonnol-
lisesti joutunut tekemään esitetekstejä ja 
kääntämään käyttöohjeita.

Kirjoitusura urkeni Olivetti-kirjoitusko-
neella, joka on yhtä vanha kuin Pentti itse. 
Hänellä on se kone vielä, mutta tekstit ovat 
syntyneet tietokoneella jo parin vuosikym-
menen verran.

Pentti pitää itseään itsekriittisenä kirjoitta-
jana. Tästä seuraa ainainen taistelu deadli-
nen kanssa, kun tekstiä pitää vielä pikkuisen 
parantaa. Toisaalta M & K:n entinen päätoi-
mittaja Mauri Soikkanen ruukasi kritisoida 
Pentin tekstejä siitä, että ”niissä on liikaa 
mutterioppia”. Näillä kahdella oli erilainen 
näkemys hyvästä asekirjoittamisesta.
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Pentti on ottanut jonkin verran itse kuvia 
juttuihinsa. Metsästys & Kalastuksen pro-
jekteissa hän on jättänyt kuvaamisen Jussi 
Soikkaselle ja Jouko Poutaselle.

Opiskelun jälkeen asealalle 
Pentti kävi kansakoulun Helsingin Lautta-
saaressa ja oppikoulun Arkadian Yhteisly-
seossa Töölössä. Varusmiespalveluksen 
hän suoritti Karjalan Jääkäripataljoonassa 
Kontiorannassa ja kotiutui sieltä reservin 
vänrikkinä.

- Intin aikana tuli ammuttua 3:n divisioo-
nan mestaruus kiväärillä ja konepistoolilla, 
Pentti muistelee varusmiesaikoja.

Hän on opiskellut eläintiedettä, eläinfy-
siologiaa, kemiaa ja fysiikkaa Åbo Akade-
missa ja Helsingin yliopistossa. Hän toimi 
muutaman vuoden biologian, maantieteen, 
kemian ja fysiikan tuntiopettajana ja parina 
vuonna vanhemman lehtorin viransijaisena 
Helsingissä eri oppikouluissa.

Teuvo Louhisola Oy valmisti muovituotteita 
aseiden maahantuonnin ohella. Isän v. 1975 
tapahtuneen kuoleman jälkeen Pentti jatkoi 
yritystä sisarensa Kirsti Holmbergin kanssa, 
kunnes vuonna 1979 suoritettiin jako. Muo-
vituotteet menivät toisaalle, Kirsti Holmberg 
ryhtyi vetämään asemaahantuontia ja Pentti 

lähti töihin Urheiluaseeseen, Matti Tähtisen 
vuonna 1942 perustamaan aseliikkeeseen. 
Tämä toimi sekä aseiden ja patruunoiden 
maahantuojana että aseliikkeenä Helsingin 
Kruununhaassa.

Urheiluaseen jälkeen seurasi vaihe hel-
sinkiläisessä Finnmarketissa, jossa Pent-
ti toimi vapaa-ajan osaston päällikkönä. 
Vuonna 1990 Pentti siirtyi nurmijärveläisen 
Juhani Sinisalo Oy:n palvelukseen. Tämä 
on niin ikään aseiden maahantuoja, tukku-
kauppa ja vähittäisliike. Vuonna 1997 Pentti 
meni töihin Sako Oy:lle Riihimäelle, jolla tiel-
lä on vieläkin.

Sakon toimitusjohtaja Henry Paasikiven 
kanssa virkanimikkeeksi sovittiin PR-pääl-
likkö. Toimenkuva oli hyvin väljä sisältäen 
näyttelyiden järjestämisen, näytteilleasetta-
jana esiintymisen, tuoteideoinnin, tuotekehi-
tykseen osallistumisen, sisäisen tuotekoulu-
tuksen, esitteiden laatimisen, käyttöohjeiden 
kirjoittamisen ja kääntämisen, koeammun-
nat, nuorten koulutuksen ampumaradoilla, 
jälleenlataamiskoulutuksen ja niin edelleen.

Käytännössä tämä oli tuotepäällikön työtä. 
Pentti toimikin sillä nimikkeellä joitakin vuosia.

Työ vei Pentin ulkomaille Afrikkaa myöten. 
Hän muistaa yllättyneensä suomalaisten 
aseiden vahvasta maineesta siellä.

”Kun käy kansainvälisissä näyttelyissä,  
niin samat naamat näkyvät vuodesta  

ja vuosikymmenestä toiseen.”

Pentti kertoo esimerkin Etelä-Afrikassa pi-
detystä aseiden myyntipäivistä paikallises-
sa maatalousmarketissa sikäläisen edusta-
jan osastolla. Päiviä oli mainostettu lehdissä 
etukäteen, ja esillä olivat suurimmat kivää-
rimerkit tehtaan tuote-esittelijöiden kautta. 
Pentti oli paikalla Sakon ja Tikan edustajana. 
Hän muistaa vieläkin kahden päivän kam-
panjan myyntilukuja: Remington ei myynyt 
yhtään asetta, Ruger yhden, CZ kaksi. Tik-
koja meni 14 ja Sakoja 44 kappaletta.

52 työmatkaa USA:an
Sakon organisaatiota rukattiin pari vuotta 
sitten. Pentin työnimikkeeksi tuli jälkimark-
kinapäällikkö. Työhön liittyy aseiden tarvik-
keet, varaosat ja korjaustoiminta. Osastolla 
on kolme aseseppää. Käyttöohjekirjojen 
laadinta kuuluu samoin Pentin osastolle. 
Työpäivään sisältyy kokousta kokouksen 
jälkeen, tuotekehityksestä markkinointiin.

Sako-Beretta team kuuluu Pentin revii-
riin. Se on tällä hetkellä pelkästään hau-
likkotiimi, sillä kivääripuolella ei ole asetta 
kilpailutarkoituksiin. Tämä saattaa muuttua 
lähitulevaisuudessa, mutta nyt tehdään 
metsästyskivääreitä. Niitä kelpaa tehdä, 
sillä Pentti Louhisolan mukaan Sakolla on 
nyt Euroopan modernein työstökonekanta. 
Investointi on ollut 10 miljoonan euron suu-
ruusluokkaa.

Pentti pitää työnimikettään hieman epä-
määräisenä. Ulkomailla hän esiintyy Sako-
tuotepäällikkönä, joka kantaa montaa hat-
tua.

Niin, ulkomailla. Vuonna 2008 on menos-
sa tietoisku USA:an. Pentti suorittaa 2 viikon 
hyökkäyksiä USA:an, jossa Beretta USA:n 
myyntiedustajien kanssa kierretään aseliik-
keitä. Päivässä koulutetaan 3-4 kauppiasta 
Sako-Tikka-doktriineihin. Uusimpiin käynti-
kortteihin on painettu ”Senior Product Ad-
visor”. Viime keskusteluun mennessä Pentti 
oli tehnyt 52 työmatkaa USA:an.

Pentti ei ole tehnyt päivääkään työtä, mi-
hin hän on opiskellut. Sen sijaan ura asea-
lalla kestänyt 47 vuotta, jos aseista kirjoitta-
minen luetaan mukaan. Kauanko aiot vielä 
jatkaa, Pentti?

- Minulla ei ole aikomusta lopettaa työn-
tekoa eikä jäädä eläkkeelle niin kauan kuin 
tämä tuntuu kivalta, ja työkyky säilyy, Pentti 
toteaa. 

- Myös Berettalta on kerrottu, että Louhi-
sola saa tehdä töitä niin kauan kuin haluaa.

Italiassakin on huomattu, että oikeat ase-
alan ammattilaiset ovat harvassa.

- Kun käyn asealan kansainvälisissä näyt-
telyissä, niin samat naamat näkyvät vuo-
desta ja vuosikymmenestä toiseen. Takin tai 
paidan värit vain vaihtuvat, kun miehet vaih-
tavat työnantajaa, Pentti summaa lopuksi.

- Meitä on melko vähän.
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uomen Ampumaurheiluliitto pal-
kitsi olympiavoittaja Satu Mäkelä-
Nummelan Vuoden ampujana 

kauden päätöstilaisuudessaan Grande 
Finalessa Suomen Urheiluopistossa Vie-
rumäellä lauantaina 1. marraskuuta. Kun 
Ampumaurheiluliitto valitsi hänen valmen-
tajansa Matti Nummelan Vuoden valmenta-
jaksi, Nummelat ovat ensimmäinen Vuoden 
ampujana ja Vuoden valmentajana palkittu 
aviopari. Orimattilan Pennalassa asuvat 
Nummelat edustavat Orimattilan Seudun 
Urheiluampujia.

- Isona tavoitteena on 2012 olympialai-
set Lontoossa. Kaikki muut kilpailut ennen 
olympialaisia ovat välitavoitteita. Vasta 
olympialaisissa tiedän, ovatko askelmerkit 
osuneet kohdalleen, 38-vuotias Satu Mäke-
lä-Nummela kertoo.

- Ensi vuoden kilpailukalenterissa on neljä 
maailmancupia, EM-kilpailu ja MM-kilpailu 
sekä maailmancupfinaali. Joka vuosi ka-
lenterissani on maailmancupfinaali, johon 
voi ansaita paikan maailmancupissa sekä 
MM- tai olympiakilpailussa. Kolme kertaa 
olen paikan ottanut – tänä vuonna finaali oli 
Valko-Venäjän Minskissä ja sen lisäksi olen 

ampunut maailmancupfinaalissa 2006 Es-
panjan Granadassa ja 2005 Dubaissa.

Nykyisen tiedon mukaan ampujat ryhty-
vät kilpailemaan olympiapaikoista 2010 al-
kaen maailmancupeissa, MM-kilpailuissa ja 
maanosien mestaruuskilpailuissa. Pekingin 
olympialaisiin naisten trapiin sai paikan 18 
ampujaa.

- Naisten haulikkolajeissa paikan voi 
hankkia vain yksi ampuja jokaisesta maasta, 

kun muissa olympialajeissa paikan voi ottaa 
kaksi ampujaa jokaisesta maasta. Olympi-
ajoukkueen valintaa ajatellen olisi parempi, 
että itse pystyisin hankkimaan paikan, kun 
vain yksi paikka on tarjolla, Satu Mäkelä-
Nummela asettaa itselleen tavoitteen.

Satu Mäkelä-Nummelan kovia suoma-
laisia kilpakumppaneita ovat seurakave-
ri Noora Antikainen ja Sibbo Skyttegillen 
Mopsi Veromaa. Suomen Olympiakomitea 

NUMMELAT 
Ampumaurheiluliiton
vuoden parhaat
Teksti: Matti Viitanen   Kuvat: Matti Erkkilä ja Matti Viitanen



Nummelat ovat ensimmäinen Vuoden ampujana 
ja Vuoden valmentajana palkittu aviopari.

URHEILUAMPUJA 6/2008 35

valitsi Pekingin olympiajoukkueeseen ne 
ampujat, jotka olivat Suomelle maapaikan 
hankkineet. Satu otti paikan voittamalla 
maailmancupin Saksan Suhlissa 2006. Voit-
taessaan maailmancupin ja olympialaiset 
Satu ampui täsmälleen saman tuloksen 91 
(70+21) kiekkoa.

Etelä-Afrikasta tuntuma 
ammuntaan
Satu Mäkelä-Nummela ja Matti Nummela 
ovat jo alustavasti suunnitelleet ensi talven 
harjoitusleirinsä. Ulkomaanleirit ovat helmi-, 
maalis- ja huhtikuussa. 

- Etelä-Afrikkaan olemme suunnitelleet 
kahden viikon leiriä, koska sinne asti ei 
kannata lähteä lyhyemmäksi aikaa. Kahden 
viikon leiriin pitää valmistautua lyhyemmällä 
viikon leirillä – se on sellainen sisäänajoleiri, 
Satu kertoo.

- Talvella tulee aika pitkä aika, etten pää-
se harjoittelemaan ampumista kunnolla. Ori-
mattilan Seudun Urheiluampujien oma rata 
meni kiinni lokakuun viimeisenä torstaina. 
Nyt pitää olla hyvissä väleissä Lahden Ur-
heilukoulun haulikkoampujien kanssa, että 
pääsen heidän kanssaan harjoittelemaan 
Hollolan Hälvälään. Jos ilmat ovat tällaisia, 
ampuminen rupeaa hiipumaan, Satu Mäke-
lä-Nummela kuvaili olympiavoittajan arkista 
harjoittelua marraskuun alussa.

Aina voi parantaa
Matti Nummela ansaitsi Vuoden valmentajan 
tittelin olympiavoittaja Satu Mäkelä-Numme-
lan valmentajana. Vaikka olympiavoitto on 
olympialajin urheilijan ja valmentajan paras 
mahdollinen saavutus, Matti Nummela to-
kaisee heti, että aina voi parantaa.

- Jos Satu voittaa toisen kerran.
Avioparina Matti Nummela ja Satu Mäke-

lä-Nummela toteuttavat kirjaimellisesti Suo-
men Olympiakomitean ja jokaisen lajiliiton 
tavoitteen päivittäisestä lähivalmennukses-
ta tai läheisestä päivittäisvalmennuksesta. 
Matti arvioi, ettei ampuminen häiritse nor-
maalia perhe-elämää, vaikka he puhuvatkin 
ammunnasta välillä kotona.

- Eivät lapset (8-vuotias Patrik ja 6-vuotias 
Sara) ole ainakaan vielä sanoneet, että älkää 
puhuko ammunnasta. Avioparina meidän ei 
tarvitse aina käydä kaikkia asioita läpi radal-
la, mikä on joskus suuri etu. Huonosti men-
neen harjoituksen jälkeen urheilijan vastaan-
ottonappi on off-asennossa, joten asioita voi 
puida myöhemmin niin sanotusti paremmal-
la ajalla. Kun toisen tuntee erittäin hyvin, tie-
tää, koska ei kannata puhua, hän kuvailee.

Ampumaurheiluliiton
VUODEN AMPUJAT
1965 Hannele Wirilander
1967 Simo Morri
1969 Kimmo Hovila
1970 Esa Kervinen
1974 Markus Remes
1975 Seppo Mäkinen
1976 Markus Remes
1977 Helvi Leppämäki
1978 Paavo Palokangas, Seppo 

Mäkinen ja Juha Rannikko
1979 Paavo Palokangas
1980 Mauri Röppänen
1981 Arto Vainio
1982 Sirpa Ylönen
1983 Matti Nummela
1984 Rauno Bies
1985 Ralf Westerlund
1986 Juha Hirvi
1987 Seppo Mäkinen
1988 Pirjo Peltola
1989 Jari Pälve
1990 Petri Eteläniemi
1991 Satu Pusila
1992 Juha Hirvi
1993 Satu Pusila
1994 Satu Pusila
1995 Riitta-Mari Murtoniemi
1996 Riitta-Mari Murtoniemi
1997 Janne Himanka
1998 Satu Pusila
1999 Pia Julin
2000 Juha Hirvi
2001 Marko Kemppainen
2002 Helena Juppala
2003 Krister Holmberg
2004 Marko Kemppainen
2005 Juha Hirvi
2006 Petri Savinainen
2007 Mira Nevansuu
2008 Satu Mäkelä-Nummela

Ampumaurheiluliiton
VUODEN VALMENTAJAT
1998 Mikko Mattila
1999 Alf Sjöblom
2000 Mikko Mattila
2001 Pirjo Peltola
2002 Matti Nummela
2003 Tero Hovila
2004 Lauri Siltavirta
2005 Mauri Turunen
2006 Lauri Siltavirta
2007 Seppo Nevansuu
2008 Matti Nummela

Matti myöntää oman vaimon valmentami-
sen olevan joskus haasteellista.

- Aviopuoliso on taatusti kriittisempi val-
mennettava kuin joku toinen urheilija. Hä-
nen on helpompi kyseenalaistaa kaikki – ja 
väittelyhän siitä tulee. Silloin joudun perus-
telemaan hyvin omia näkökantojani ja voin 
vain toivoa, että Satu kokeilisi minun ehdo-
tuksiani.

Matti korostaa jokaisen huippu-urheilijan 
olevan omanlaisensa persoonan. Jokaista 
pitää valmentaa eri tavalla, mutta aina ai-
dosti.

- Huippu-urheilija menestyy vahvuuksil-
laan. Vahvuuksia pitää vahvistaa, vaikka 
virheitäkin pitää karsia. Valmentajan ei pidä 
yrittää muokata urheilijaa yhteen ja samaan 
muottiin, hän sanoo.

- Valmentajan pitää aina olla oma itsensä. 
Jos et ole sellainen kuin olet, uskottavuus 
kärsii.

Huippu-urheilutausta auttaa 
valmennuksessa
53-vuotias Matti Nummela on ollut vuosikym-
meniä kansainvälisen tason huippuampuja. 
Hän on paukuttanut trapin EM-kultaa 1983 
ja EM-pronssia 1992. Viime vuonna hän 
voitti vielä trapin Suomen mestaruuden ja 
ampui viime keväänä 14:nneksi maailman-
cupissa Teksasin Kerrvillessä USA:ssa.

- Moni ampuja ajattelee niin, että valmen-
taja on uskottava vasta, jos valmentaja on 
ampunut joskus hyvin. Oma huippu-urheilu-
tausta ei minun mielestäni ole välttämätöntä 
valmentajalle eikä huippuampuja välttämät-
tä osaa opettaa muita ampumaan, vaikka 
osaakin ampua itse. Paras valmentaja saat-
taa olla sellainen, joka ei ole ikinä osunut. 
Hän vain osaa opettaa ja valmentaa muita 
paremmin, Matti kertoo.

- Entisen huippu-urheilijan on helpompi 
keskustella valmennettavansa kanssa ki-
satilanteesta, koska hänellä on omia koke-
muksia. Hän pystyy helpommin kertomaan 
kisatilanteen tuntemuksista ja valmistamaan 
urheilijaa kilpailemaan kovassa paineessa. 
Entinen huippu-urheilija on kokenut saman-
kaltaiset pettymykset vuosien varrella ja tie-
tää, miltä se tuntuu. Onnistumiset korvaavat 
ja korjaavat huonoja päiviä, mutta kaikki 
pettymykset ja vastoinkäymiset eivät unoh-
du.

Suomen Ampumaurheiluliitto on valinnut 
Vuoden valmentajan vuodesta 1998 alka-
en. Matti Nummela on pokannut palkinnon 
jo kerran aiemmin vuonna 2002.
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VUODEN AMPUJA 2008:
Satu Mäkelä-Nummela, Orimattilan Seudun Urheiluampujat

VUODEN VAMMAISAMPUMAURHEILIJA:
Erkki Pekkala, Haapajärven Ampumaseura

HUIPPUAMPUJIEN CUPKILPAILUN VOITTAJA:
Krister Holmberg, Raseborg Skyttar

VUODEN NUORI AMPUJA:
Tiia Törmälä, Rauman Seudun Urheiluampujat

VUODEN YLLÄTTÄJÄ:
liikkuvan maalin nuorten MM- ja EM-joukkuekultamitalin ampuneet 
Sami Heikkilä, Tomi-Pekka Heikkilä ja Jarmo Toiva 
Kymppi-64 ja Mårten Westerlund  Raseborg Skyttar

VUODEN VALMENTAJA:
Matti Nummela, Orimattilan Seudun Urheiluampujat

Suomen Ampumaurheiluliiton palkitut
AMPUJIEN ANSIOMERKIT

KULTAINEN ANSIOMERKKI JALOKIVELLÄ:
Satu Mäkelä-Nummela Orimattilan Seudun Urheiluampujat
Krister Holmberg Raseborg Skyttar
Pekka Paatinen Helsingin Varuskunnan Ampujat
Esko Lempola Tampereen Siluettiampujat
Jouni Jyrä Vammalan Seudun Ampujat
Rauno Ärväs Savonlinnan Metsästys- ja Ampumaseura
Jussi Airas Lappeenrannan Siluettiampujat

KULTAINEN ANSIOMERKKI:
Henri Häkkinen Joensuun Ampujat
Hannu Murisoja Haapajärven Ampumaseura
Veikko Huotari Kirskunmäen Urheiluampujat
Pekka Lintula Tampereen Siluettiampujat
Allan Granlund Pirkanmaan Siluettiampujat
Reino Uuttu Salon Seudun Ampujat

HOPEINEN ANSIOMERKKI:
Jesse Peltomäki Kuortaneen Kunto
Mårten Westerlund Raseborg Skyttar
Risto Murisoja Haapajärven Ampumaseura
Jari Parkki Jurvan Metsästysseura
Bror Eriksson Ålands Sportskytteförening

ERIKOISMAININNAT:
Henri Häkkinen Joensuun Ampujat (olympiapronssi sekä täydet 600 pistettä 
ilmakiväärillä ja 300 metrin kiväärin makuuasennon kilpailussa)
Juha Hirvi Kotkan Ampumaseura
(ensimmäisenä suomalaisena osallistunut kesäolympialaisiin kuusi kertaa)
Jyrki Viitakoski Satakunnan Ampujat (viisi henkilökohtaista siluetin MM-kultamitalia)
Marko Nikko Sibbo Skyttegille (viisi henkilökohtaista siluetin MM-mitalia)
Juha Soini Jalasjärven Ampujat 
(voitti kaikki viisi ilmakiväärin, pienoiskiväärin ja 300 metrin kiväärin SM-kultaa)

AMPUMAURHEILULIITON STIPENDIT:
Tiia Törmälä Rauman Seudun Urheiluampujat
Jesse Peltomäki Kuortaneen Kunto
Krister Holmberg Raseborg Skyttar

Suomen Ampumaurheiluliiton

vuoden 2008 palkitut
Suomen Ampumaurheiluliitto palkitsi parhaita urheilijoitaan, valmentajiaan, seuratoimijoitaan ja seurojaan 

kauden päätöstilaisuudessaan Grande Finalessa Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä 1. marraskuuta.

Ampumaurheiluliiton puheenjohtaja Helena Walldén ja liittovaltuuston puheenjohtaja Mikko Nordquist jakoivat palkinnot vuoden 
2008 parhaille: nuori ampuja Tiia Törmälä, vuoden ampuja Satu Mäkelä-Nummela, vammaisampuja Erkki Pekkala, huippuampujien 
cupkilpailun voittaja Krister Holmberg, vuoden valmentaja Matti Nummela sekä vuoden yllättäjät Sami Heikkilä ja Tomi-Pekka Heikkilä.
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KULTAHIPPUPALKINNOT
VUODEN KULTAHIPPUAMPUJA:
Noora Kivistö Seinäjoen Seudun Ampujat

VUODEN KULTAHIPPUOHJAAJA:
Taisto Häkkinen Joensuun Ampujat

VUODEN KULTAHIPPUSEURA: Turun Seudun Ampujat

HAULIKKOLAJIEN PALKITUT

TRAP, N-SARJA: Satu Mäkelä-Nummela, Orimattilan Seudun Urheiluampujat

TRAP, JUNIORI: Jesse Kinnunen, Sibbo Skyttegille

TRAP, Y-SARJA: Janne Kirvesmäki, Karstulan Seudun Metsästys- ja Ampumaseura

TRAP, Y55-SARJA: Heikki Siivonen, Lahden Ampumaseura

SKEET, N-SARJA: Katja Poutanen, Hyvinkään Metsästysampujat

SKEET, JUNIORI: Jesse Louhelainen, Lahden Ampumaseura

SKEET, Y-SARJA: Lauri Leskinen, Sibbo Skyttegille

SKEET, Y55-SARJA: Ismo Peltola, Jurvan Metsästysseura

SPORTING, N-SARJA: Leena Korhonen, Oulaisten Ampujat

SPORTING, Y-SARJA: Jari Rajala, Sibbo Skyttegille

SPORTING, JUNIORI: Lassi Vesakoski, Jakobstads Skytteförening.

SPORTING, Y55-SARJA: Rune Sundqvist, Jakobstads Skytteförening

KIVÄÄRILAJIEN PALKITUT

KIVÄÄRIMIES: Henri Häkkinen, Joensuun Ampujat

KIVÄÄRINAINEN: Hanna Etula, Lahden Ampumaseura

KIVÄÄRIPOIKA: Juha Soini, Jalasjärven Ampujat

KIVÄÄRITYTTÖ: Tiia Törmälä, Rauman Seudun Urheiluampujat

KIVÄÄRIVAMMAISAMPUJA: Erkki Pekkala, Haapajärven Ampumaseura

PISTOOLILAJIEN PALKITUT

PISTOOLIAMPUJA: Mira Nevansuu, Kuortaneen Kunto

VUODEN YLLÄTTÄJÄ: Janne Kuvaja, Poliisien Ampumaseura

VUODEN PISTOOLINUORI: Jesse Peltomäki, Kuortaneen Kunto

VUODEN TYÖNSANKARI: Kai Jahnsson, Poliisien Ampumaseura

SILUETTILAJIEN PALKITUT:
VUODEN SILUETTIAMPUJA: Jyrki Viitakoski Satakunnan Ampujat

KASA-AMMUNNAN PALKITUT

VUODEN KASA-AMPUJA: Mauri Mukari, Vähäkyrön Viesti

MUSTARUUDIN PALKITUT:

VUODEN AMPUJA 2008: Pekka Paatinen Helsingin Varuskunnan Ampujat

Anne Jompero (vas.) nouti Vuoden kultahippuseurana palkitun Turun Seudun 
Urheiluampujien palkinnon. Joensuun Ampujien Taisto Häkkinen on Vuoden 
kultahippuohjaaja. Seinäjoen Seudun Ampujien Noora Kivistö on Vuoden 
kultahippuampuja. Palkinnot jakoivat nuorisojaoston puheenjohtaja Jukka 
Törmänen ja nuorisopäällikkö Riikka Lahti.

Kultahippupalkitut 2008
Vuoden 2008 Kultahippuseura: Turun Seudun Ampujat (TSA)
Turun Seudun Ampujat on noussut viimeisen kolmen vuoden aikana vauhdilla suu-
rimpien Kultahippuseurojen joukkoon. Seuran ohjaajat ja valmentajat ovat osallistu-
neet koulutuksiin ja seuralla on tavoitteena kehittyä entisestään.

Seura osallistuu runsain joukoin kultahipputapahtumiin ja turkulaiset erottuvat 
joukosta aina iloisina ja reiluina kilpakumppaneina.

Vuoden 2008 Kultahippuampuja:
Noora Kivistö, Seinäjoenseudun Ampujat (SSA)
Kuortanelainen 13-vuotias Noora Kivistö on lahjakas pistooliampuja. Hän on har-
rastanut ammuntaa nelisen vuotta ja osallistunut ahkerasti Kultahippukilpailuihin 
sekä hakenut myös kokemusta nuorten sarjoista. Nooraa kuvaillaan positiiviseksi 
kaveriksi, joka harrastaa ampumaurheilun lisäksi monipuolisesti liikuntaa.

Nooran valmentaja Eero Hautala palkittiin vuoden 2004 Kultahippuohjaajana.

Vuoden 2008 Kultahippuohjaaja:
Taisto Häkkinen, Joensuun Ampujat (JA)
Taisto Häkkinen pohtii mielellään ampumaurheilun nuorisotoimintaa ja kultahippu-
toiminnan tulevaisuuden näkymiä. Hän toimii Joensuun Ampujissa ampumakou-
luohjaajana yhdessä kokeneen Veli-Pekka Niirasen kanssa.

Vuoden Kultahippuohjaaja tuli mukaan seuratoimintaan poikansa Henrin kannus-
tamana. Henrin olympiapronssimitalin myötä myös isä pääsi kertomaan tunnelmiaan 
mediassa. Hänen positiiviset viestinsä nuorisotoiminnan tärkeydestä ovat osaltaan 
nostaneet ampumaurheilun nuorisotoiminnan arvostusta ja varmasti kannustaneet 
seuroja nuorisotoiminnan kehittämisessä.

Taisto Häkkinen on hieno esimerkki isästä, joka toimii ampumaurheiluseurassa 
vaikka oma poika on jo aikuinen ja siirtynyt urallaan eteenpäin.

Suomen Urheiluopiston rehtori Erkka Westerlund 
vastaanotti Ampumaurheiluliiton pöytästandardin 
Helena Walldénilta ja Mikko Nordquistilta.
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J
oensuun Ampujat ja Sodankylän 
Ampujat vastaanottivat 1.000 euron 
maakunnallisen Pohjola-palkinnon 
Suomen Liikunnan ja Urheilun Pohjo-

la-gaalassa Helsingin Linnanmäellä perjan-
taina 21. marraskuuta. 10.000 euron Pohjo-
la-pääpalkinnon pokkasi Oulun Pyrintö. 

- Palkinnoilla Pohjola ja SLU yhdessä 
SLU-alueiden ja lajiliittojen kanssa nosta-
vat esiin ruohonjuuritason seuratoimintaa, 
jossa on mukana yli miljoona suomalaista. 
Pohjola-palkinto on suoraa tukea seuroille. 
Samalla palkinto kiittää seuran toimijoita ar-
vokkaasta toiminnasta, SLU:n puheenjohta-
ja Timo Laitinen sanoi. 

Seuroja palkittiin yhteensä 22. Tukea seura-
toimintaan myönnettiin yhteensä 36 000 euroa. 

Palkintojen kriteereinä ovat liikuntajärjes-
töjen yhdessä määrittelemät Hyvän Seuran 

piirteet. Niissä korostetaan Reilun Pelin ar-
vopohjaa sekä innostavaa ja yhteisöllisyyttä 
rakentavaa johtamis- ja toimintakulttuuria.

- Seurojen merkitys ihmisten liikuttajana 
Suomessa on kiistaton. Me haluamme olla 
mukana tukemassa seuratoimintaa. Hyvin-
voinnin kannalta on äärimmäisen tärkeää 
liikkua monipuolisesti koko elämän ajan, to-
teaa johtaja Pauli Sarelius Pohjolasta.

Valtakunnallinen Pohjola-pääpalkinto 
(10.000 euroa): Oulun Pyrintö ry

Valtakunnalliset Pohjola-palkinnot (2.000 
euroa): Etelä-Pohjanmaan Golf, Gamlakar-
leby Bollklubb (GBK), Imatran Palloseura, 
Mikkelin Luistelijat ja TPS Salibandy.

Maakunnalliset Pohjola-palkinnot (1.000 
euroa): Joensuun Ampujat, Kajaanin Junnu 
Hokki 68, Kouvolan Rasti -72, Kuopion Nais-
voimistelijat, Kurikan Ryhti, Kälviän Tarmo, 

Lahden Karate, Lappeen Luistelijat, Oulun 
Luistinseura ry (OLS), Raision Taitoluiste-
lijat, Rauman Lukko, Salibandy Seura Vii-
kingit ry (SSV), Sodankylän Ampujat, STPS 
Savonlinnan Työväen Palloseura, Tanssiur-
heiluseura Tepika ja Virtain Urheilijat.

Edellisinä vuosina Hyvä Seura -pääpal-
kinnon ovat saaneet vuonna 2003 Aavasak-
san Urheilijat, 2004 Kangasniemen Kalske, 
2005 FC Reipas, 2006 Olarin Voimistelijat ja 
2007 Kaustisen Pohjan-Veikot.

Janne Puhakka, Mikko Puhakka ja 
Taisto Häkkinen ottivat vastaan 
Joensuun Ampujien Pohjola-
palkinnon. Taisto naurattaa 
tapahtuman juontanutta Ville Klingaa.

SodA voittanut ukkoutumisen
- Sodankylän Ampujat on voittanut kamppailun ukkoutumista vastaan. 
Samaa taistelua käyvät kaikki lappilaiset seurat. Sen toiminta on 
nuorekasta. Seura on antanut ja antaa nuorille vastuuta ja on ottanut 
heidät mukaan päättämään. Sen toimintaan osallistutaan perhekunnittain. Turvallinen ja 
lämminhenkinen seura, kehuu Lapin Liikunnan toiminnanjohtaja Jarmo Suomäki.

- Sodankylän Ampujat on Ampumaurheiluliiton sinettiseura, mikä on yksi osoitus toi-
minnan laadusta. Se toimii ympärivuotisesti ja lisäksi järjestää hyviä kilpailuja.

SodA järjesti Kultahippujen ruutiasefinaalin 9. elokuuta tänä vuonna ja järjestää 
ruutiasefinaalin 8. elokuuta ensi vuonna. Sen jäsenet osallistuvat aktiivisesti ohjaaja-, 
tuomari- ja valmennuskoulutuksiin ja -toimintaan. Ohjaajien ja valmentajien osaamisen 
todistavat nuoret, jotka menestyvät kilpailuissa. 

- Seurassa on 230 jäsentä, mikä on iso määrä erikoisseuralle meidän alueella, Jarmo 
Suomäki sanoo.

- Lapin alueella Pohjola-palkintoa haki kymmenkunta seuraa.

JA menestynyt ja 
vastuuntuntoinen
- Joensuun Ampujat on menestynyt 
erinomaisesti jo vuosikymmeniä. Seuran 
kirkkaimpia tähtiä ovat olympiapronssi-
mitalistit Henri Häkkinen ja Rauno Bies 
sekä Pirjo Peltola ja Tapio Säynevirta, 
kertoo Pohjois-Karjalan Liikunnan 
aluejohtaja Jari Hurskainen perusteluita 
Joensuun Ampujien Pohjola-palkintoon.

- Joensuun Ampujat on aktiivisesti 
osallistunut yhteiskunnan kehittämiseen 
ja olosuhteiden rakentamiseen. Seura 
on ollut monissa tilaisuuksissa esittele-
mässä toimintaansa, muiden muassa 
erityislasten harrastemessuilla.

Teksti: Matti Viitanen
Kuva: Nina Kaverinen

Joensuun Ampujille ja Sodankylän Ampujille   

Pohjola-palkinto
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JA kasvattaa olympia-
mitalisteja ja nuoria

Huippu-urheilijoistaan erittäin tunnettu Joensuun Am-
pujat tekee vankkaa nuorisotyötä. JA:n ampuma-

koulussa käy viikoittain 20-30 10-15-vuotiasta nuorta.
- Pohjois-Karjalan Liikunta Pokali on pyytänyt meitä 

moneen tapahtumaan Joensuussa ja me olemme lähte-
neet mukaan esittelemään toimintaamme. Senkin myötä 
innostuneita nuoria on tullut lisää ampumakouluun, pu-
heenjohtaja Mikko Puhakka kertoo.

Henri Häkkinen markkinoi kasvattajaseuraansa vä-
hintään valtakunnallisesti voittamalla ilmakiväärin 
olympiapronssia Pekingissä elokuussa. Seuran toinen 
olympiamitalisti on Rauno Bies, joka paukutti pronssia 
olympiapistoolilla Los Angelesissa 1984.

JA:n hyvin toimivaa ampumakoulua vetävät Veli-Pek-
ka Niiranen ja Taisto Häkkinen, jonka Ampumaurheilu-
liitto palkitsi vuoden kultahippuohjaajana tänä vuonna. 
Molemmilla on monipuolinen kokemus ampumaurheili-
jan kasvattamisesta. Taiston poika on Henri Häkkinen ja 
Veli-Pekan tytär Hanna Niiranen.

- Henrin ja Hannan lisäksi ampumakoulun kasvatteja 
ovat Jussi Puustinen, Marko Tanskanen ja Tuomas Rati-
lainen. Sellainen toive meillä on, että silloin tällöin ampu-
makoulusta kasvaisi huippuampuja. Ampumakoulu on 
toiminut aktiivisesti viitisentoista vuotta, Mikko Puhakka 
sanoo.

Luotilajeja harrastavalla Joensuun Ampujilla on ki-
vääri- ja pistoolijaosto. Nykyisin toiminta on keskittynyt 
kiväärilajeihin. Naapuriseura Kontiolahden Urheilijat har-
rastaa pistoolilajeja ja seurat tekevät yhteistyötä.

- Ensi vuoden Karelia Matchin kiväärilajit järjestämme 
me. Kontiolahden Urheilijat järjestää pistoolilajit. Karelia 
Matchin lisäksi meillä on ensi vuonna kiväärilajien SM-
kilpailut vuoden tauon jälkeen, Mikko Puhakka kertoo.

- Karelia Match oli aikanaan todella iso tapahtuma. 
80-luvulla kisaan osallistui ampujia parhaimmillaan kym-
menestä maasta. Kun Kansainvälinen Ampumaurheilu-
liitto ISSF alkoi järjestää maailmancupin kilpailuja, Kare-
lia Match vähitellen hiipui.

Kontiolahden Onttolassa sijaitseva luotilajien ruutiase-
rata on edelleen mainio kilpailupaikka. SM-kilpailuissa 
ammutaan aina kovia tuloksia.

- Rata peruskorjattiin nuorten EM-kilpailuihin 1988. 
Nyt on uhkana asutuksen kaavoittaminen radan alueel-
le. Saattaa olla, että ammunta Onttolassa loppuu ja rata 
siirretään Kontiolahden ampumahiihtostadionin viereen. 
Sinne on jo paikka katsottuna.

Mikko Puhakka on toiminut JA:n puheenjohtajana viisi 
vuotta. Seuran toiminnassa hän on ollut mukana kivääri-
jaoston vetäjänä 30 vuotta. Kun Pohjola-palkinto on en-
simmäinen palkinto seuratyöstä, sen vastaanottaminen 
Helsingin Linnanmäellä tuntui juhlalliselta.

- Oikein hyvillä mielin otimme palkinnon vastaan. Pal-
kintojenjako oli miellyttävä ja juhlallinen tapahtuma. Kyllä 
kannatti lähteä.

”Lapin läänin paras – se on jotakin”
- Meidät on palkittu Lapin läänin parhaana urheiluseurana. Se on jo jotain, So-
dankylän Ampujien puheenjohtaja Atso Sipola kommentoi Pohjola-palkintoa.

SodA on perustettu 1965. Nykymuotoinen, vahvasti nuorisotoimintaan 
painottuva monimuotoinen toimintakulttuuri on alkanut 90-luvun alussa. 
Työ on palkittu palkinnolla ensimmäisen kerran viime vuonna, kun Ampu-
maurheiluliitto valitsi SodA:n vuoden kultahippuseurakseen. Nuoret ovat 
palkinneet seuran ”jaloillaan” jo aiemmin: jäsenissä on runsaasti lapsia ja 
nuoria, jotka osallistuvat ammuntaharjoitusten lisäksi erilaisille leireille ja 
muihin harjoituksiin.

- Vanhemmat tulevat siinä sivussa, Atso Sipola kuvailee toimintaa. Hän 
on urakoinut seuran puheenjohtajana vuodesta 2005 alkaen.

- Alle 14-vuotiaiden lasten kilpailukulut, osanottomaksut, kuljetukset ja 
majoituksetkin, maksamme kokonaan. Matkoihin kuluu melkein 9.000 eu-
roa vuodessa, kun esimerkiksi Vierumäelle kertyy matkaa sellaiset 850 ki-
lometriä yhteen suuntaan. Taidamme olla ainoa seura, joka maksaa kaikki 
lasten kulut. Lisäksi seuralla on tarjota kymmenkunta pistoolia ja kivääriä 
aloittelijoiden käyttöön.

Hyvä yhteistyö Jääkäriprikaatin kanssa antaa Sodankylän Ampujille mah-
dollisuuden panostaa nuoriin. Seura saa käyttää varuskunnan ilma-ase- ja 
ruutiaseratoja maksutta sekä harjoitteluun että kilpailuiden järjestämiseen. 
38-paikkaiselle ilma-aseradalle seuran jäsenet pääsevät vaikka joka ilta.

- Lisäksi sotilaat ovat tuoneet seuraan paljon ampumatietoutta, Sipola 
kiittää yhteistyöstä.

”Kaikki kokeilee kaikkia”
Pistooli- ja kiväärilajit ovat tasavertaisina Sodankylän Ampujien ohjelmas-
sa. Seuran ajatuksena on monipuolinen harrastaminen: kultahippuikäiset 
harjoittelevat ja kilpailevat sekä pistoolilla että kiväärillä. Nuoret alkavat, jos 
alkavat, vasta 15-16-vuotiaina erikoistua.

- Samankokoisella joukkueella meillä on yleensä tuplasti suorituksia mui-
hin seuroihin verrattua, Atso Sipola sanoo.

- Meillä on hyvää juniorivalmennusta, mikä näkyy tuloksissa myös siten, 
että tulostaso ampujilla on valtakunnan tasoa ja tulokset seurakavereiden 
kesken tasaisia. Viime talvena otimme Kultahippufinaalissa yhdessä henki-
lökohtaisessa sarjassa kolmoisvoiton. Tälläkin voittoisalla kolmikolla sijajär-
jestys vaihtelee eri kisoissa, mikä osoittaa tulosten ja osaamisen tasaisuut-
ta. Tehoryhmävalmennuksessa on kolme nuorta ja neljäs on pyrkimässä 
mukaan.

”Kaikki kokeilee kaikkia”-toimintaperiaatteen mukaan SodA on aloittanut 
naisten oman ampumavuoron. Muutaman vuoden kypsyttelyn jälkeen Seija 
Sipola ryhtyi toimeen tänä syksynä.

- Naisten omalla vuorolla on käynyt noin 20 ampujaa. Sen vetäjinä ovat 
Seija Sipola ja Tuija Jänkälä. Naiset ampuvat omassa ryhmässään ilmapis-
toolilla ja -kiväärillä. Myös Noptel-laitteet ja ilmahirvirata ovat olleet käytös-
sä. Naisryhmässä on todella hyviä ampujia, joista toivotaan ainakin osan 
innostuvan myös kilpailuihin osallistumisesta.

Apua tarjolla naapureille
SodA:n jäsenet osallistuvat aktiivisesti Ampumaurheiluliiton koulutuksiin. 
Esimerkiksi Atso Sipola ja Pertti Kuusela suorittavat I tason valmentajakurs-
sia Vierumäellä.

- Jukka Törmänen on vetänyt ampumakouluohjaajakurssia ja Terhi Ho-
piavuori tulee vetämään kurssia. Meillä on seurassa jo neljä ylituomaria ja 
heidän lisäkseen on ykkös- ja kakkosluokan tuomareita. Seurassa löytyy 
nyt myös oma tuomarikouluttaja Esa Riipi.

Sodankyläläiset tekevät yhteistyötä naapureidensa kanssa. SodA on 
auttanut alkuun lappilaisseuroja tukiammunnassa ja auttaa mielellään jat-
kossakin, jos pyydetään.

Sodankylän Ampujat on osoittanut vanhan hokeman ”Kukaan ei ole pro-
feetta omalla maallaan” vääräksi ainakin tässä erikoistapauksessa. Yksi 
seuran ja alueen aktiiveista on Jukka Törmänen, joka Ampumaurheiluliiton 
nuorisovaliokunnan puheenjohtaja. Törmänen on alueen tehoryhmävalmen-
taja ja on toiminut pariinkin otteeseen seuran puheenjohtajana.
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Miksi harrastat ammuntaa? 
Se on mukavaa ja osumat tuovat 
hyvän fiiliksen.

Tavoitteesi?  
Menestyä kansainvälisesti.

Mikä on kivointa ammunnassa? 
Osumat.

Millainen hyvä ampuja on 
luonteeltaan?  
Silloin kun on hermot rautaa, niin voi 
sanoa, että on hyvä ampuja.

Mitä pelkäät? -

Mitä rakastat? -

Unelmasi? Voittaa olympiakultaa.

Minkälainen on hyvä valmentaja? 
Ei valita turhista asioista ja auttaa 
tarvittaessa.

Kuka on sinun esikuvasi tai idolisi 
urheilussa? Varmaan isä :)

Mitä muuta toivoisit seurasi toimin-
nalta kuin ammuntaa? Eiköhän tuo 
ammunta ole ihan riittävää.

Kuka olet? Roni Vitali.

Mistä? Vantaalta.

Kuinka vanha olet? 14-vuotias.

Seura, jota edustat?
Sibbo Skyttegille.

Kauanko olet harrastanut 
ammuntaa? 2 vuotta.

Lajit? Olympiatrap ja automaattitrap.

Valmentajanasi toimii?
Mirka Kyyrönen.

Mitä muita harrastuksia sinulla on? 
Salibandy.

Miten aloitit ammunnan?
 Isän kanssa käytiin ykköstrapia 
ampumassa ja siitä lähti.

Minkälainen olet luonteeltasi? 
Välillä vähän kiivas.

Tekniikka vai tahto?  
Tahdon voimalla mennään.

Onko enkeleitä olemassa? Ei.

Uskotko kummituksiin? En.

Mikä on lempihedelmäsi? Appelsiini.

Jos olisit eläin, niin mikä eläin olisit? 
Susi.

Mukavin kouluaine? Liikunta.

Suklaa vai salmiakki? Suklaa.

Lempiväri? Musta.

Paras elokuva? Lämäri.

Mikä sinusta tulee isona? 
Toivottavasti hyvä ampuja.

KOELAUKAUKSET kilpailuLAUKAUKSET FINAALI

Kerro vitsi tai motto. 

Voit myös lähettää jollekin terveisiä!

Ohiammutut kiekot eivät tule takaisin.

// Tuuletuksen paikka

Roni Vitali
Sibbo Skyttegille (SSG)

Lapsen
suusta

Revolverihaastattelussa >

Roni Vitali, Sibbo Skyttegille (SSG)

totuus...
kuuluu
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INTRO
Kuka olet? Mirka Kyyrönen

Mistä olet kotoisin?
Jyväskylän maalaiskunnasta, nykyisin vaikutan Vantaalla.

Mikä on toimenkuvasi seurassasi?
Jaoston jäsen, tuleva valmentaja.

Mirka Kyyörönen 
Sibbo Skyttebille (SSG)

Urheilutaustasi? Trap-ammuntaa 1997-

Miten olet päätynyt ohjaamaan ja valmentamaan?
Kiinnostus valmentamiseen on syntynyt oman harrastuksen 
ja kilpailemisen myötä.

VARSINAISET BIISIT
Mikä on urheilijan tärkein ominaisuus?
Kyky pitää motivaatiota yllä, nauttia siitä mitä tekee.

Mikä on suomalaisen ampumaurheilun tila?
Tila on hyvä, parannettavaa on aina.

Mikä on suomalaisen haulikkoammunnan tila?
Tila on hyvä, kehitystä kuitenkin tarvitaan.

Mitkä ovat tavoitteesi valmentajana? Kehittyä 
valmentajana.

Määrittele kouluarvosanalla seuranne ryhmähenki? 
Ryhmähenki on hyvä. Annan arvosanaksi 9.

Millainen on vanhempien rooli seurassasi? Vanhemmat 
toimivat usein ampujina sekä lastensa valmentajina.

Mikä on seurasi historian kohokohta? EM-kilpailut 1997 
ja siluetin MM-kilpailut 1998.

Kuinka rahoitatte seuranne toimintaa? Jäsenmaksut ovat 
pääasiallisin tulo, lisäksi tuloja saadaan harjoittelumaksuista.

Mikä on tärkeintä lasten ja nuorten harrastuksessa? 
Harrastetaan omasta halusta monipuolisesti eri 

liikuntamuotoja.

Millaiset harjoitusmahdollisuudet seurallanne 
on? SSG:llä on loistavat harjoitus mahdollisuudet.

Millainen on nuorten harrastajien tilanne 
seurassasi? Seurassa ei ikinä ole tarpeeksi 
nuoria.

Millainen on hyvä valmentaja?
Luotettava, motivoiva, vuorovaikutustaitoinen.

Mikä on valmentajan työssä palkitsevinta?
Tavoitteiden saavuttaminen.

Entä haasteellisinta? Motivaation yllä pitäminen.

Mitä nuoret kaipaavat toimintaan ammunnan 
lisäksi? Monipuolista liikuntaa ja liikunnan iloa.

Mitä mieltä olet mentaalisesta harjoittelusta? 
Tarvitaan lisää ehdottomasti.

Hienoin urheilija, jonka tiedät? Carl Lewis.

Tiedätkö, mikä on seurasi toiminta-
ajatus? Seuran tarkoituksena on edistää 
urheiluammunnan harrastusta seuran toiminta-
alueella siten, että mahdollisimman monella olisi 
mahdollisuus harrastaa sitä edellytystensä ja 
tarpeidensa mukaisesti.

BONUSRAITA

Mikä on onnellisen elämän avain?

Riippuu siitä mitä arvostaa. 
Itselleni tärkeitä asioita ovat perhe, 
terveys ja ystävät.

Lapsen
suusta

totuus...
kuuluu

toisenlainen 
 totuus

-vanhempien suusta

Laulun sanat >
Mirka Kyyrönen, Sibbo Skyttegille (SSG)

Ja sitten kuullaan
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Kouvolan Metsästys- ja Ampumaseura (KouMAS) palkittiin 
Suomen Ampumaurheiluliiton (SAL) practical-parlamentis-
sa vuoden seurana. Saatesanojen puuttuessa on toimintaa 

syytä valottaa lajin sekä muiden ampumaurheilulajien harrastajille.
Toimintakausi avattiin jo aiempien vuosien tapaan kaluston tar-

kastustalkoilla ja kevätkokouksella, joissa sovittiin muun muassa le-
vel 1 -kilpailujen (seurakilpailujen) järjestämisistä. Samaisena huh-
tikuun viikonloppuna ahkeroitiin Turvallinen Ampuja -peruskurssin 
kanssa, jonka suoritti toistakymmentä harrastajaa.

Kevät kääntyi alkukesään ensimmäisten level 1 -kilpailujen tah-
dissa, joiden imuun kytkeytyi luokittelukelpoinen level 2 -tasoinen 
Kouvola Pistol Match positiivisine palautteineen. Kesän riennot 
päättyivät osanottajajoukolta runsaslukuiseen pistoolin seurames-
taruuskilpailuihin ja pohdiskelevaan saunailtaan syyskuussa. Reilu 
joukko, 11 henkeä, lähti edustamaan seuraa parlamenttiin, josta 
takaisin tuomisina riitti keskustelua. 

Seuran saamasta huomionosoituksesta ei pidä hullaantua, vaan 
katse on pidettävä taivaanrannassa ja ylläpidettävä hyvää seura-
toimintaa. Onko katseemme kirkas? Sameneeko kristallipallo?

VETURI JA VAUNUT
Harrastuksesta ja lajista riippumatta sana talkoot ei ole kadonnut, 
mutta vähenee kuin hiekka tiimalasissa. Veturit ovat samat, mutta 
vain vaunut vaihtuvat. Entä jos veturit väsähtävät niin saavutaanko 
enää seuraavalle asemalle? 

KouMAS:n practical-jaosto elää muutoksen aikaa. Mikään seu-
ratoiminta ei kehity, jos vastuutehtävissä toimivat samat henkilöt 
ajasta ikuisuuteen. Samojen henkilöiden toimiminen usean vuoden 
ajan jaoston johtajana, peruskurssin järjestäjinä tai ison kilpailun 
johtajana uuvuttaa myös toimeliaat henkilöt ennemmin tai myöhem-
min. Myöskään liian vauhdikas vastuutehtävien kierrättäminen ei 
tuota toimintaan laadukasta kehitystä. 

Nämä edellä mainitut seikat huomioiden jaoston tehtäväkentäs-
sä pyritään tulevaisuudessa jakamaan tehtävät tasaisesti ketään 
ylikuormittamatta niin pakollisten papereiden täyttämisten kuin 
talkoissa vasaran heiluttamistenkin suhteen. Onhan kyseessä har-
rastus, jonka parissa meistä jokainen viihtyy ja haluaa mieltään 
virkistää. Hauskaahan tämän olla pitää. Jaostossa on alustavasti 
suunniteltu jo seuraavien vuosien vastuita ilman, että kokouksissa 
syntyy vaikuttavan hiljaisia lattiaan tuijottamisia.

”DINOT” JEESAA YHÄ
Seuran practical-jaoston toiminnan ensi vaiheet ovat 1980-luvun 
puolivälistä. On luonnollista, että tuon ajan jäsenet eivät näy tämän 
päivän toiminnassa.

Meillä asia on kuitenkin toisin. Jaosto rakensi kaksissa talkoissa 
tammi-helmikuussa yli 200 kappaletta keveitä, helposti siirreltäviä 
seinäelementtejä. Näissäkin talkoissa oli mukana edelleen 80-luvun 
”dinoja”. Sieltä he jostain perhe-elämän pyörteistä tuikkivat mukaan.

He omalla panoksellaan osoittavat, että ovat edelleen toiminnas-
sa mukana aina kun suurempaa panostusta jossain tarvitaan. Hei-
dän suhtautumisensa seuratoimintaan ei ole omahyväistä, olen jo 
tehnyt oman osani –ajattelua, vaan toimivat panostuksellaan vuo-
sittain erinomaisena esimerkkinä nuoremmille tai vasta toimintaan 
mukaan tulleille vanhemmillekin henkilöille tehden pienen osan, 
joista yhdessä syntyy onnistunut ja suuri kokonaisuus.

YHTEISTYÖ JA YHTEISTOIMINTA
Seuran pitkäjänteinen kehittyminen IPSC-ammunnan osa-alueilla 
on luonnollisesti monen tekijän summa. Emoseura suhtautuu lajiin 
myönteisesti ja on tukenut practical-jaostoa erittäin hyvin myöntä-

mällä budjetistaan mittavan osan jaoston käyttöön ja sen tarpeisiin. 
Kouvolan kihlakunnan poliisilaitoksen lupahallinto on ollut sel-

keää ja asiallista, mikä on mahdollistanut lajin uusille harrastajille. 
Seuralla on myös erinomaiset harjoitteluolosuhteet Tyrrin Ampuma-
keskuksessa Valkealassa, jossa uusitulla tilannerata 1:llä on mah-
dollista ampua kahteen suuntaan (takavalli ja sivuvalli). Radankäy-
tön mahdollistaa toiminta Utin Jääkärirykmentin kanssa. 

Suurempia karkeloita (Kouvola Pistol Match) järjestettäessä seu-
ra on saanut suuren tuen myös naapuriseuroiltaan, Lappeenran-
nan Siluettiampujilta (LaSa) ja Haminan Practical Ampujilta (HaPa). 
Suuremman kilpailun järjestäminen yhdessä muutaman muun 
seuran kanssa sopii erinomaisesti toimintatavaksi muuallekin Suo-
meen. KouMAS on myös yhdistänyt level 1 -kilpailuja yli ”aluerajan” 
Lahden Silhouette & Practical Kerhon (LS-PK) kanssa.

MUUTAMIA TUNNUSLUKUJA
Seura järjesti 17 level 1 -kilpailuja pistoolilla, 5 haulikolla ja 2 kivää-
rillä. Jokaista kilpailua oli järjestämässä kahdesta kolmeen jäsentä 
vuorotellen. Näin toteutuu ajatus, että teemme vuorotellen toimin-
taa toisillemme.

Runsas level 1 -kilpailujen määrä, saatava tuki, harrastusolosuh-
teet ja yhteistoiminta huomioiden olisi perin outoa, mikäli tulosta ja 
menestystä ei syntysi. Seura voitti kaikissa pistoolipracticalin luo-
kissa joukkue-SM-mitalin. Tämän lisäksi seura saavutti kahdeksan 
henkilökohtaista mitalia, joista kaksi oli Lady-sarjasta ja kaksi Juni-
or-sarjasta. Näin 19 eri henkilöä sai pistoolista jonkin SM-mitalin.

Haulikko- ja kivääripracticalissa seura sai kummastakin kaksi 
SM-mitalia. Presidentin mitaleja kertyi niin ikään kaksi. Pohjoismai-
sia arvomitaleita seura saavutti yhden kivääripracticalista.

Iloa seuralle on tuonut koripallotermein penkin laajuus. Mitalit ei-
vät lepää vain yhden tai kahden ampujan varassa, vaan menestystä 
tulee myös joukkuekilpailussa sekä nuorille ja naisille heidän omissa 
sarjoissaan. Vähintään yksi seuran jäsen osallistui jokaiseen Suo-
messa järjestettyyn level 2 -IPSC-ampumakilpailuun vuonna 2008.

TALVIHORROS VAI LATAUSTAUKO?
Toki suunnitelmia on laadittava, jotta toiminnassa vältytään ”viime 
tingalta”. Tässä vaiheessa seuralla on jo ensi vuoden toiminnasta 
selkeä näkemys. Perustoimintojen ja edellä mainittujen vastuiden 
jakamisen ohella Kouvola Pistol Match toteutetaan uudella formaa-
tilla, jossa pyrimme tarjoamaan entistä laadukkaamman kilpailun 
mahdollisimman monelle harrastajalle. 

Pimeänä vuodenaikana on hetki aikaa huilata, ladata patruunoita 
sekä omia akkuja. Olkoon nyt sen aika. 

Kouvolassa
vuoden IPSC-ampumaseura

Teksti: Raine Honkaselkä   Kuvat: Harri Mannonen ja Pieti Marjavaara
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// Tavarapörssi
Myydään uusi, käyttämätön paineilmatoiminen Anschütz 8002 S2 Alu 
-ilmakivääri. Aseessa ns. 7020/20-sarjan kallistettavat diopterit sekä muut 
alkuperäistarvikkeet. Hinta normaalisti n. 2200 € Nyt 1650 € nto. 
Ota yhteyttä: Tapio Koski 0400-978 308 tai tapio.koski@kolumbus.fi

Myydään Hämmerli sp20 -pienoispistooli + .32 vaihtokaliiperi.  
Laadukas hyväkuntoinen pistooli. .22 ammuttu n. 3000 ls. .32 n. 1000 ls. 
Ota yhteyttä: puh. 044 2904883.

Myydään MCM Margolin -pienoispistooli (itselataava kertatuli). Uutta 
vastaava. Laukku, patruunoita, 2 lipasta, varaosia, 4 taulua, paikkatarroja. Koko 
paketti vain 140 euroa. Ota yhteyttä: risto.sihvo@luukku.com tai 0407014032.

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.

85 vuotta
Arnold Vatanen HAS 27.12.

80 vuotta
Veijo Gröhn PAS 26.12.

75 vuotta
Reino Liukkonen MA 9.6.
Aulis Rinne  TSA 23.12.
Kimmo Tuomisto K-64 4.1.
Tapani Tuominen NorA 7.1.
Mauri Aho PAS 10.1.
Paavo Saarelainen PAS 16.1.
Aarno Ala-Honkola AlavA 15.2.

70 vuotta
Erkki Kaitaniemi NoSA 14.12.
Matti Helin HAS 23.12.
Tapani Artell HVA 26.12.
Auli Puurunen PAS 31.12.
Pentti Palonen PAS 2.1.
Raimo Nykänen PAS 2.2.

60 vuotta
Jukka-Pekka Joutsjoki K-UAS 12.12.
Jouko Kurkela AlavA 14.12.
Kauko Savolainen P-HA 15.12.
Jorma Hirvonen P-HA 23.12.
Esa Kivimäki SA 24.12.
Reijo Lehto  SA 24.12.
Esko Haaga TSA 24.12.
Esko Weeman P-HA 25.12.
Juhani Virtanen KuusA 26.12.
Virmo Sahari HVA 28.12.
Eino Kiuru K-64 3.1. 

 
Mirja Hiettanen K-64 11.2.
Raimo Kotiranta PAS 14.2.

50 vuotta
Timo Haapaniemi P-HA 15.12.
Vesa Leivo K-64 19.12.
Pekka Nurminen  NoSA 24.12.
Jari Tujula P-HA 25.12.
Jarmo Pitkänen NoSA 29.12.
Pekka Uppala NorA 12.2.

 

Onneksi olkoon!

Urheiluampuja-lehti julkaisee vain ne syntymäpäivä-
onnittelut, jotka seurat toimittavat Ampumaurheilu-
liittoon Pirjo Manniselle lehden aineistopäivään 
mennessä. Seurojen pitää varmistaa, että syntymä-
päiväsankarit haluavat merkkipäivätietonsa julkaista.

Merkkipäivätiedot voi toimittaa sähköpostitse  
osoitteeseen: pirjo.manninen@ampumaurheiluliitto.fi
tai kirjeitse osoitteeseen: Ampumaurheiluliitto, Pirjo 
Manninen, Radiokatu 20, 00093 SLU.

// PÄÄTÖKSIÄ & TIEDOTUKSIA

Heikki Taipalus Ky
61880 Ikkeläjärvi

(06) 233 1191
www.heikkitaipalusky.fi

UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA ISOPISTOOLIIN
Cesare Morinin suunnittelema

Matchguns MG4 kal. .32S&W LWC

Teknisiä tietoja:
Piipun pituus   152mm
Pituus       280 - 300mm
Paino            950-1220g
Etuvedon vastus        700 - 1100g
Laukaisukynnys          700 - 300g
Putkilipas                viidelle patruunalle

Sama kahva ja samat säädöt
kuin vakiopistoolissa MG2
Kahvan ja liipaisimen säädöt varmasti riittävät
Syöttöjärjestelmä vaimentaa rekyylin hyvin tehokkaasti
Runko lujaa alumiiniseosta
Lipas hiilikuitua

VIELÄ TARJOUSHINTAAN
MG1  950,-
MG1E 990,-
Molemmat laukulla ja
kahdella säiliöllä

SUORAAN
MAAHANTUOJALTA

Onnittelut 80v Urheiluampuja-lehdelle!YLITUOMARIKURSSI 
VIERUMÄELLÄ 4.4.2009

Suomen Ampumaurheiluliiton kilpailuvaliokunta järjestää 
ylituomarikurssin Vierumäellä 4.4.2009.
Paikka: Suomen Urheiluopisto, Vierumäki
Aika: 4.4.2009 klo 8-18.
Opistolla tarjotaan aamiainen klo 8 alkaen.  
Kurssi alkaa yhteisellä tilaisuudella klo 9.
Lajit: Kivääri, pistooli, riistamaali ja haulikko.
Kurssin hinta: 70 €, sisältää koulutuksen, aamu- ja 
iltapäiväkahvit ja lounaan. Hintaan sisältyy myös korttimaksu, 
jonka osuus hinnasta on 20 €. 
Kurssille ilmoittautuminen: 19.3.2009 mennessä sähköpostilla:
kirsi.kankaanmaki@ampumaurheiluliitto.fi puh. (09) 3481 2482 tai
maila.pynnonen@ampumaurheiluliitto.fi puh. (09) 3481 2481. 
Ilmoita nimesi lisäksi laji, seura ja yhteystietosi.
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// KILPAILUKUTSUJA

Joulukuu 2008
12.-14.12. VI Härmäläänen kinkkukisa, ilmakivääri ja –pistooli, HSA, Ylihärmä
12-14.12. Ilmaolympiapistoolin 4. rankingkilpailu, SäSA, Vammala

13.12. Kultahippujen Kaakkois-Suomen alueen karsintakilpailu, PiekSA, Pieksämäki
13.12. Oiva-kisat, ilmakivääri ja –pistooli, HeiA, Heinola
13.12. Lapin alueen kultahippukarsinnat, Sodankylä
13.12. Liikkuvan maalin EM-katsastuskilpailu, Kuopio

13.–14.12. Kupittaan kisat; SM-karsinta-, EM-katsastus-  
ja maajoukkuevalinkilpailu, TSA, Turku

20.12. Kinkkukisat, ilmakivääri ja ilmapistooli, Orimattila
27.12. SatakuntaCupin finaali, Pori

27.–28.12. Areena cup (10m liikkuva maali nj.),  
EM-katsastuskilpailu. kaksi kilpailua, MSA, Vierumäki

28–30.12. Areena cup (Ilmakivääri ja -pistooli), SM-karsinta- ja EM-
katsastuskilpailu, kolme kilpailua, PiekSA, Vierumäki

28.-30.12. Välipäiväkisat, ilmakivääri ja –pistooli, JjA, Jalasjärvi

u Ilma-aseiden SM-joukkuekilpailu
14.-15.2.2009
Härmän Seudun Ampujat järjestää ilma-aseiden SM-joukkuekilpailun 
14.-15.2.2009 Härmän Kuntokeskuksen Anssin Jussin Areenassa.

Sarjat: Kaikkia SAL:n sarjat
Kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen: ilmakivääri 
ja -pistooli. Alustavasti lauantaina Y-sarjan kivääri + muiden sarjojen pistooli 
ja sunnuntaina päinvastoin. Eräluettelot julkaistaan seuramme kotisivulla 
harmanseudunampujat.net viimeistään 9.2.2009.
Ilmoittautuminen: sähköpostilla osoitteisiin jukka.yliketola@netikka.fi ja 
ilmottautuminen@harmanseudunampujat.net  23.1.2009 mennessä.
Osallistumismaksu: 60 ls 60 €/joukkue, 40 ls 50 €/joukkue.
Maksettava Härmän Seudun Ampujien tilille 275910-248750 26.1.2009 
mennessä. Ei jälki-ilmoittautumisia.
Kilpailun johtaja Jukka Yliketola. Kiväärin lajijohtaja Markku Haukkala. 
Pistoolin lajijohtaja Jari Alatalkkari. TA Aulis Leppänen.
Tiedottaja Juhani Riutta.
Tiedustelut: Juhani Riutta 0400-531376 ja Jukka Yliketola 050-3771451.
Opastus kilpailupaikalle: Navigaattoria varten Vaasantie 22, 62375 Ylihärmä.
Harjoittelumahdollisuus: On urheiluvälinevarastossa, hintaan 5€ 15 min/
hlö/ase ja 15 € 2h/hlö.
Lasten kaitseminen: Järjestyy tarvittaessa.
Kilpailun ravintola: Härmän Kuntokeskuksessa pihan toisella puolen. 
Ravintolat Yölintu ja Lounatuuli. Areenalla kahvio.
Majoitus: Härmän Kuntokeskus myyntipalvelu 06-4831600. Mainitse 
varatessasi ”Joukkue SM 2009”
Palkinnot: Muistopalkinnot mitalisteille mitalien lisäksi.

Härmän Seudun Ampujat

Maaliskuu 2009

u 7.-8.3.2009 Kultahippufinaali ilma-aseilla 
Mikkelin Ampujat järjestää ilma-aseiden Kultahippufinaalin 
Rantakeitaan Viihdeuimalan liikuntasalissa Mikkelissä 7.-8.3.2009.

Sarjat: SAL:n kultahippusääntöjen mukaiset. Lista finaaliin henkilökohtaiseen 
kilpailuihin selviytyneistä ampujista on nähtävillä viimeistään 16.2.2009 
Mikkelin Ampujien ja SAL:n kotisivuilla 
Kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen:
Ilmakivääri ja ilmapistooli.
Lauantaina 7.3.2009 henkilökohtainen kilpailu klo 9:00 alkaen.
Sunnuntaina 8.3.2009 joukkue kilpailu klo 9:00 alkaen.
Eräluettelot julkaistaan MA:n kotisivuilla  
Ilmoittautuminen: Sähköpostitse: khf2009@veevee.info.
Kirjepostitse: Ville Virtanen, Auvilantie 83 A 1, 42100 JÄMSÄ. Viimeinen 
ilmoittautumispäivä maanantai 23.2.2009 (postileima pe 20.2.2009 ). 
Osallistumismaksu: Joukkuekilpailu 15 € / joukkue. Henkilökohtainen 
kilpailu 12 € / ampuja. Maksetaan Mikkelin Ampujat ry:n tilille 226518-4503 
tiistaihin 27.2.2009 mennessä. 
Jälki-ilmoittautuminen: Ilmoittautumisajan jälkeen vapaista osanottaja-
paikoista ilmoitetaan rankingin mukaisesti, yhteydenottoja varten ilmoittakaa 
seurojen yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot. 
Kilpailunjohtaja: Tauno Tuhkanen.
Ammunanjohtajat: Pia Vahvaselkä ja Olli Hahl.   TA: Marko Matilainen 
Tiedottaja: Jaakko Puisto, sähköposti: jaakko.puisto@pp.inet.fi,  
puhelin: 040 717 3704.
Seuran nettisivujen osoite www.mikkelinampujat.com.

Mikkelin Ampujat

Näiden kilpailujen kutsut löydät Ampumaurheilunetistä:
www.ampumaurheiluliitto.fi/kilpailu/kilpailukalenteri/

Tammikuu 2009
3.1. Vuoden  avajaiskilpailu ja Lahden Ampumaseuran 90-vuotisjuhlakilpailu

3.-6.1. 5. Swedish Cup, ilma-aseiden EM-katsastus, Sjävsjö, Ruotsi
10.1. II Nuorten Tammikuun kisa, Nokia
11.1. Tammikuun Pistoolikisa, Nokia
17.1. 10 metrin liikkuvan maalin Pohjois-Pohjanmaan avoin 

aluemestaruuskilpailu, KajA, Kajaani
17.1. 10 metrin liikkuvan maalin Itä-Suomen aluemestaruuskilpailu, 

ennätyskelpoinen, NUMA, Kuopio
17.1. Lapin alueen kultahippukarsinta, Sodankylä
17.1. Kultahippujen Kaakkois-Suomen alueen karsintakilpailu, Kouvola

23.-25.1. Ilmaolympiapistoolin SM-esikilpailu, SäSA, Vammala
24.-25.1. Tammikuun kilpailu, ilmakiväärin ja -pistoolin SM-karsinta, OMAS, Oulu 

25.1. Hämeen alueen kultahippukarsinta sekä ilmapistoolin ja -kiväärin avoin 
alueellinen kilpailu, Kangasala

u Ilma-aseiden Tammikuun kilpailu ja  
SM-karsintakilpailu 24 - 24.1.2009
Oulun Metsästys- ja Ampumaseura ry järjestää ilma-aseiden Tammi-
kuun kilpailun ja SM-karsintakilpailun 24 - 24.1.2009 Oulun Raksilassa.

Sarjat: kaikki SAL:n sarjat.
Kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen: Ilmakivääri ja 
-pistooli. 24.1. Ilmapistooli Y, N, ilmakivääri Y50-Y70, Y16-Y20, N16-N20. 
25.1. ilmakivääri Y, N, ilmapistooli Y50-Y70, Y16-Y20, N16-N20.
Eräluettelo www.omas.fi.
Ilmoittautuminen: 1.1.2009 mennessä os: toimisto@omas.fi tai Oulun 
Metsästys -ja Ampumaseura ry, Pikkukankaantie 2 B, 90100 Oulu.
Osallistumismaksu: 60 ls 20 €, 40 ls 15 €, nuoret 12 €, maksut tilille OMAS 
574098-224764, 7.1.2009 mennessä. Jälki-ilmoittautuneilta 5 €:n lisämaksu. 
Kilpailun johtaja Matti Korhonen. Ammunnan johtajat Jyrki Törmänen ja 
Raimo Heikkinen. TA Hannu Kantola (LA).
Tiedottaja: Arvo Kuusinen, toimisto@omas.fi.
Opastus kilpailupaikalle: Pääteiltä.
Kilpailun ravintola: Kahviopalvelut.

Oulun Metsästys- ja Ampumaseura ry

Helmikuu 2009
7.-8.2. 10 metrin liikkuvan maalin putoavien taulujen SM-kilpailu, JMS, Jurva
7.-8.2. Aluemestaruuskilpailut, ilmakivääri ja –pistooli, SM-karsintakilpailuja ja 

kansallisesti ennätyskelpoisia anottaessa, Alueet
8.2. Lapin alueen kultahippukarsinta, Sodankylä

14.–15.2. Joukkueiden SM-kilpailu ja henkilökohtainen SM-karsintakilpailu, 
ilmakivääri ja –pistooli, HSA, Ylihärmä
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PALVELUHAKEMISTO

Vakio- ja irtovuoroja  

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

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

Helsingin Urheilutalo 
Helsinginkatu 25
Puh (09) 3488 6419

Lehtemme toivoo
lukijoiden suosivan 

ostoksissaan  
lehden ilmoittajia.

Metsästys-
matkailua:

Erkki Rintakoski
0400 566825

www.ekihuntingsport.net

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

Urheiluammuntaan
www.luftgewehre.de

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

TERVETULOA KAUPOILLE!

ASETARVIKEOSTOKSILLE HUMPPILAAN!
Liikkeemme laajoista valikoimista löydätte urheiluammunnan 
aseet, kuten pienoispistoolit, isopistoolit, pienoiskiväärit  sekä  
kilpailuhaulikot laadukkaista merkeistä.
Tarvikkeina löytyvät ampujan takit, housut, kengät, 
käsineet, hihnat, alusasut, ampumamatot, nilkkatyynyt, 
ratakaukoputket, tähtäimet, perälevyt, ym.
Panosvalikoimamme kattaa kaikki tunnetuimmat merkit.
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SFS:S MÄSTERSKAP
Tid Plats Arrangör

Luftgevär/Luftpistol* 1.3 Borgå/Vasa BSPA/VS-VA
Olympiagevär, rekordd. 7.3 Ingå RS
Viltmål, rekordd. 13-14.6 Åland ÅSSF
Gevär/Pistol** 26-28.6 Ekenäs/Ingå  RS
Skeet/Sporting 12.7 Sibbo  SSG/FSK
Trap 4-5.7 Petalax  PSF
*SFSM luftvapen i stödklasserna skjuts enl. Guldkornsreglerna i resp. klasser. 
**På min.gev./pist. i klasserna S12 och S14.

ÖVRIGA TÄVLINGAR
Tid Plats Arrangör

Guldkornsfinalen,  luftvapen 7-8.3 S:t Mickel
Guldkornsfinal krutvapen 8.8 Sodankylä
SFS oldboys - Dragsvik bev. september Ekenäs  Nyl.Brigad

SFS VERKSAMHETSPROGRAM FÖR 2009
LÄGERPROGRAM -09

Tid Plats Arrangör
Pistolläger, krutvapen 3-5.4 Vasa SFS/VSVA
Gevärsläger, krutvapen 17-19.4 Vasa SFS/VSVA 
Pistolläger, luftvapen nov. Ekenäs SFS/RS 
Gevärsläger, luftvapen nov. Ekenäs SFS/RS

Start i skytte träningstillfällen för stödskyttar ordnas bl.a. på Åland,  
i Ekenäs och i Esbo.

Startavgifter i SFSM
 300m  luftv/gevär/pistol/viltmål hagelgrenar
Seniorer/Damer: 15 € 12 € (för stödskyttar 1€)* 25 €
Juniorer: 10 € 8 € 20 €
Lagtävling: 12 € 12 € 12 € 

* Stödskytten betalar 1€ startavgift. 
Förbundet ersätter arr.föreningen sedan med 7€/skytt. 

Medlemsavgiften (SFS kontonr:  218520-1009355)
Medlemsavgiften föreningarna betalar till förbundet är 1€/medlem

Det lyckades perfekt för Krister i VM tävlingarna i Piltzen i 
Tjeckien på miniatyrgevär rörligt mål, normallopp. Han vann 
guldet på 593p före Sovjets Maxim Stephanov och Tjeckiens 
Miroslav Janus, båda på 592. Dessutom tog Krister silver i luft-
gevär blandlopp med 383p. 

- Så länge har jag sysslat med skytte att jag vet att en seger kan 
komma när som helst. Om jag bara får den rätta rytmen och annars 
har en bra dag har jag nog möjlighet att vinna. Så här kommente-
rade Krister sin första VM guldmedalj. 

Krister Holmberg har haft stora framgångar också i tidigare stor-
tävlingar. År 1994 tog han silver och brons i VM och 2003 guld i EM.

Lagguld till Mårten Westerlund 
Överlag lyckades de fyra RS skyttarna mycket bra i VM.  Mårten 
Westerlund, som tävlar i juniorklassen, tog tillsammans med lag-

kamraterna Sami och Tomi-Pekka Heikkilä hand om lagguldet i mi-
niatyrgevär blandlopp med 1147p, fyra poäng före Ukrainas och 
sju poäng före det Sovjetiska laget. Individuellt var Mårten på en 
sjätteplats med 383p

RS tredje representant i VM 16 åriga Micaela Qvarnström, som 
tävlade i damklassen, kom där på en hedrande 11 plats med 349p 
i luftgevär blandlopp.

Staffan Holmström, RS fjärde representant, tävlade i A klas-
sen och kom som bäst, i luftgevär blandlopp, på en 14 plats med 
376p.  * text och foton J.W.

VM laget vid hemkomsten. fr.v. Micaela Qvarnström, Staffan 

Holmström, Markku Jetsonen. Sami Heikkilä, Krister Holmberg, 

Tomi-Pekka Heikkilä, och Mårten Westerlund (foto Matti Viitanen)

VM GULD OCH SILVER till Krister Holmberg  
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Svenska Finlands 
Sportskytteförbund r.f.
Det är det nya namnet på vårt förbund. Förslaget om namn-
ändring kom upp på vårmötet där förslaget omfattades. 
Höstmötet beslöt nu att förbundets nya namn skall vara ovan-
nämnda och att namnförslaget skall inlämnas till registerbyrån 
för godkännande. 

Möteshandlingarna i övrigt avhandlades sedan i rask takt 
med Christian von Schantz som ordförande. Här genomgicks 
verksamhetsplanen som godkändes, likasom budgetförsla-
get. Medlemsavgiften och startavgifterna bibehölls vardera 
oförändrade. 

Höstmötet återvalde sedan enhälligt Christian von Schantz 
som förbundsordförande och av de tre i tur avgående styrel-
semedlemmarna återvaldes Alf Sjöblom SSG och Christer 
Lassus RS. Bengt Brandt SkB avgår på grund av hälsoskäl 
och i hans ställe invaldes Tor Prest, också han från Skytteklub-
ben Blinken.

Satsningen på de yngsta skyttarna fortsätter under komman-
de verksamhetsår. Främst då för stödskyttar, där läger och in-
fotillfällen skall ordnas i föreningarna. Även föräldrarna är med i 
undervisningen med hopp om att dessa sedan bättre kan hjälpa 
och sparra sina barn i samband med den praktiska skjutningen 
på skjutbanorna. Ungdomssektionens ordförande Christer 
Lassus är den som handhar ”Start i skytte” projektet.

Denna gång var valet av ”Årets Skytt” mycket lätt för 
styrelsen. Efter de fina framgångar Krister Holmberg 
hade i VM i Tjeckien var det klart att han också erhål-
ler den utnämningen.  Med ett VM guld och ett silver 
från VM samt tre guld och tre silvermedaljer i FM på 
rörligt mål var hans kvalifikationer nog så tillräckliga. 
Ordförande Christian von Schantz överräckte ett vär-
defullt hederspris till Krister.

Hederspris
för bästa resultat i SFSM
Vid höstmötet överräcktes också hederspris till de 
skyttar som skjutit det bästa resultatet vid SFS mäs-
terskapen. Resultatet jämförs med FM rekordet i de 
olika diciplinerna och åldersklasserna. Följande skyt-
tar erhöll hederspris: Gevärspriset gick till Raimo 
Keski-Hannula VS-VA, på pistol till Per-Erik Gam-
melgård NSK, på viltmål till Mårten Westerlund RS 
och hagelpriset gick till junioren Roni Vitali SSG.

Svenska sidans läsare tillönskas

En God Jul och ett Gott Nytt År 2009!

Nylands brigads beväringar – 
SFS oldboysskyttar
BEVÄRINGSKAMPEN 11.9 2008
1) Kauko Kaartinen SFS 191, 2) Mats Nydahl Nyl.Br. 189, 3) Gustav Strömberg 
Nyl.Br.188, 4)Christer Lassus SFS 188, 5) Verneri Koski Nyl.Br. 187, 6) Emil Moring 
Nyl.Br.187, 7) Olli Iso-Oja SFS 188, …9) Hannu Hildén SFS 185, 11) Leif Barck SFS 
184, 12) Bengt Kamis SFS 181, 15) Anders Holmberg SFS 171, 16) Sven Holmberg 
SFS 171, 19 Knut Thilman SFS 164
Lagresultat (8 bästa/lag) 1) Nylands Brigad 1482, 2) SFS 1457
I klockskyttet som avgjordes i samband med brigadens mästerskap 
vanns den av SFS donerade klockan av Mats Nydahl från Korsnäs.

VM GULD OCH SILVER till Krister Holmberg  Krister Holmberg är ”Årets SFS skytt”. t.v.Risto Aarrekivi SAL och Christian 

von Schantz t.h. gratulerade Krister vid hemkomsten på flygfältet. 

fr.v. Roni Vitali, Raimo Keski-Hannula och Mårten Westerlund 
har mottagit sina pris för uppnådda bästa resultat i SFSM.

Höstmötet premierade 
Krister Holmberg
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Hyundai i30  alk. 17 490 € + toimituskulut 600 € = 18 090 €. Hyundai i30 CW alk. 19 490 € + toimituskulut 600 € = 20 090 €. EU-yhd. 
kulutus 4,7–7,6 l/100 km, CO2 125–182 g/km. Kuvan autot erikoisvarustein. *Lisävaruste Classic-malleissa, muissa vakiona. Paketteja 
ei voi yhdistää muihin etuihin eikä niitä voi muuttaa rahaksi. Etu voimassa uusiin myyntisopimuksiin vuoden 2009 loppuun saakka.

Hyundai i30 ja i30 CW -ostajat palkitaan mahtavilla etupaketeilla. 
Haluatko viihdettä vai vauhtia? Valitse kolmesta vaihtoehdosta 
mieleisesi, etusi arvo voi olla jopa 1 200 €!
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Suksiboksi
Thule Pacifi c 700

Taakkateline
Mononlämmittimet

Therm-ic (kuivain)

Navigaattori
Blaupunkt Travel Pilot 100  

Etusi arvo noin 900 €
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DVD-laite
Kaksi näyttöä ja USB-liitäntä

Ipod Nano
Navigaattori

Blaupunkt Travel Pilot 100

Lasten turvaistuin  

Etusi arvo noin 1 000 €
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Nokian talvirenkaat
15” Hakkapeliitta 5 / R peltivanteilla               

Lohko- ja sisälämmitin
Defa Termini + asennus  

Etusi arvo noin 1 200 €

Valitse Hyundai i30 ja haluamasi paketti

Tervetuloa koeajolle ja käytä pakettiedut heti hyväksesi!
+

Hyundai i30 alk. 17 490 €, i30CW alk. 19 490 €. Koeaja auto, jossa monipuolisuus ja premium-
luokan laatu kohtaavat ainutlaatuisella tavalla. Hyundai i30 tarjoaa lyömättömän yhdistelmän varus-
telua ja luotettavuutta.  Inspiroidu:  i  USB-liitäntä esim. musiikkisoittimelle i  ilmastointi  i  sininen 
mittarivalaistus  i  ajotietokone ja informaatiojärjestelmä i  kuusi turvatyynyä  i  ESP-ajonvakautus*
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