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pohjolan maljan pisteet 2009:
1) sibbo skyttegille 923  
2) Raseborgs skyttar 605  
3) Kymppi-64 482  
4) salon seudun ampujat 477  
5) turun seudun ampujat 461  
6) pohjois-hämeen ampujat 394  
7) Orimattilan seudun urheiluampujat 286  
8) lahden ampumaseura 282  
9) porkkalan ampujat 273  
10) Keski-suomen ampujat 266  
10) mikkelin ampujat 266  
12) haapajärven ampumaseura 240  
13) Kuopion ampuma- ja metsästysseura 217  
14) säkylän seudun ampujat 213,5  
15) pieksämäen seudun ampujat 210  
16) satakunnan ampujat 209  
17) Kankaanpään ampujat 205  
18) etelä-saimaan ampujat 199  
19) Ruotsalon metsästysyhdistys 163  
20) Oriveden ampujat 160  
21) joensuun ampujat 159  
22) jurvan metsästysseura 149  
23) Karstulan metsästys- ja ampumaseura 144  
24) härmän seudun ampujat 139  
24) siilinjärven urheiluampujat 139  
26) helsingin varuskunnan ampujat 135  
27) vähänkyrön viesti 133  
28) vasa skyttegille-vaasan ampujat 132  
29) heinolan ampujat 129  
30) mäntsälän Kennel- ja metsästysseura 121,5  
31) suomussalmen urheiluampujat 115  
32) Kyrkslätt skytteforening 113  
33) lehtimäen ampujat 112  
34) vakka-suomen ampujat 106  
34) jakobstads skytteförening 106  
34) haminan practical ampujat 106  
37) sodankylän ampujat 103  
38) tikkakoksen ampujat 102  
39) poliisien ampumaseura 101  
40) seinäjoen seudun ampujat 100

Sibbo Skyttegille voitti vuoden 2009 
Pohjolan maljan. SSG keräsi Suomen 
mestaruuskilpailuista 923 pistettä ja 

voitti ylivoimaisesti 318 pisteen erolla.
Tänäkin vuonna kärkisijat ottaneet SSG ja 

Raseborgs Skyttar ovat hallinneet kilpailua 
Pohjolan maljasta koko 2000-luvun. Molem-
milla on viisi voittoa.

haulikkolajit, jaettuja pisteitä 2352:
1) Orimattilan seudun urheiluampujat 278 
2) sibbo skyttegille 276 
3) Ruotsalon metsästysyhdistys 151 
4) jakobstads skytteförening 105,5
5) salon seudun ampujat 104 
6) lohjan ampujat 85 
7) mäntsälän Kennel- ja metsästysseura 69 
8) hyvinkään metsästysampujat 67
9) Ylistaron metsästysseura 65 
10) siilinjärven urheiluampujat 62

pistoolilajit, jaettuja pisteitä 2506: 
1) lahden ampumaseura 158 
2) turun seudun ampujat 113 
3) Raseborgs skyttar 111 
4) härmän seudun ampujat 106 
5) helsingin varuskunnan ampujat 104 
6) seinäjoen seudun ampujat 100 
7) suomussalmen urheiluampujat 96 
8) Keski-suomen ampujat 95,5 
9) satakunnan ampujat 89 
10) mikkelin ampujat, Kuortaneen Kunto ja 
poliisien ampumaseura

86

kiväärilajit, jaettuja pisteitä 2942:
1) säkylän seudun ampujat 180 
2) Raseborgs skyttar 177 
3) joensuun ampujat 154 
4) Kankaanpään ampujat 150 
5) pieksämäen seudun ampujat 118 
6) Karstulan seudun metsästys- ja ampumaseura 116 
7) Kyrkslätt skytteförening 113 
8) Keski-suomen ampujat 109 
9) salon seudun ampujat 107 
10) mikkelin ampujat 106

vammaisammuntalajit, jaettuja pisteitä 642:
1) haapajärven ampumaseura 197 
2) salon seudun ampujat 74
3) Kaustisen pohjan-veikot 54 
4) Kajaanin ampujat 43
5) suonenjoen urheilu- ja metsästysampujat 32 
6) valkeakosken Rihla 30 
7) Kiuruveden erä- ja urheiluampujat 26 
8) pielisen ampujat 24 
9) Keski-suomen ampujat ja jurvan metsästysseura 22

riistamaalilajit, jaettuja pisteitä 1967:
1) Kymppi-64 382 
2) Raseborgs skyttar 275 
3) etelä-saimaan ampujat 196 
4) pohjois-hämeen ampujat 193 
5) Kuopion ampuma- ja metsästysseura 139 
6) turun seudun ampujat 124 
7) Kosken eränkävijät 84 
8) pieksämäen seudun ampujat 77,5 
9) satakunnan ampujat 67 
10) Borgå skyttar – porvoon ampujat, jurvan 
metsästysseura ja toijalan urheiluampujat

52

mustaruutilajit, jaettuja pisteitä 864:
1) sibbo skyttegille 300 
2) Oriveden ampujat 160 
3) turun seudun ampujat 154 
4) salon seudun ampujat 77 
5) varkauden ampujat 64 
6) lempäälän ampujat 47 
7) Borgå skyttar – porvoon ampujat 21 
8) Rauman seudun urheiluampujat  
ja viitasaaren ampujat

11 

10) nokian seudun ampujat 7

siluettilajit, jaettuja pisteitä 578:
1) sibbo skyttegille 183 
2) heinolan ampujat 121 
3) salon seudun ampujat 100 
4) savonlinnan metsästys- ja ampumaseura 50 
5) vammalan seudun ampujat 26 
6) porkkalan ampujat 24 
7) satakunnan ampujat 22 
8) tampereen siluettiampujat 17 
9) lahden silhouette & practical Kerho 15 
10) Kainuun urheiluampujat 12

kasa-ammuntalajit, pisteitä jaettu 468:
1) vähänkyrön viesti 98 
2) suomen Kasa-ampujat 90 
3) Ålands sportskytteförening 42 
4) äänekosken ampujat 35 
5) haapajärven ampumaseura 32 
6) jurvan metsästysseura ja pohjois-hämeen ampujat 28 
7) Keitelean ampumaseura 24 
8) lapuan seudun ampujat ja porkkalan ampujat 21 
10) Raahen ampujat 13

practical-lajit, pisteitä jaettu 1102:
1) porkkalan ampujat 184 
2) sibbo skyttegille 119 
3) haminan practical ampujat 106 
4) vasa skyttegille – vaasan ampujat 84 
5) turku ipsC 68 
6) pohjanmaa practical 60 
7) Range master 59 
8) pohjois-Karjalan ipsC ja silhuett 54 
9) mikkelin ampujat 46 
10) Kouvolan metsästys- ja ampumaseura 42

Sibbo Skyttegille
voitti Pohjolan maljan

Pohjolan Maljan
voittajat 2000-luvulla:
2009 Sibbo Skyttegille
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 maljasta kilpaillaan 
vuosittain SM-kilpailuissa 
saavutetuin sijoituksin 
henkilökohtaisessa ja 
joukkuekilpailussa siten, 
että sijoituksesta kahdeksan 
parhaan joukkoon saa pisteitä 
seuraavasti: kultamitalisti 
8, hopeamitalisti 7 ja niin 
edelleen. Kiertopalkinnon 
on lahjoittanut vakuutusyhtiö 
Pohjola.Sibbo Skyttegillen puheenjohtaja Elof Juselius 

vastaanotti Pohjolan maljan toisen kerran peräkkAwäin.

Parhaat Seurat lajeittain
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81:s vuosikerta

jesse Kinnunen jättäytyi pois trapin 
maajoukkuetoiminnasta. Sibbo Skyttegilleä 

edustava 20-vuotias Kinnunen oli trap-
valmentaja Matti nummelan ehdokas trapin 
nuorten olympiaryhmään. ampumaurheiluliitto 
ja olympiakomitea ovat valinneet nuorten 
olympiavalmennukseen orimattilan Seudun 
urheiluampujia edustavan 20-vuotiaan juho 
hannosen ja Sibbo Skyttegillen 21-vuotiaan 
veli-Matti Matikaisen.

tuusulalainen Kinnunen ampui hyvän kauden 
kilpaillessaan viimeisen vuoden nuorten 
sarjassa tänä vuonna. hän paukutti neljänneksi 
EM-kisassa Kroatian osijekissa heinäkuun 
lopussa ja 11:nneksi MM-kisassa Slovenian 
Mariborisssa elokuun alussa.

- Meidän ensimmäisen lapsemme 
laskettu aika on 1. huhtikuuta. haluan jättää 
reissaamisen vähemmälle sekä keskittyä 
perheeseen ja työskentelyyn isän firmassa 
Ekideassa, Kinnunen perustelee ratkaisuaan.

- ammun kotimaan kilpailuja ja pyrin antamaan niissä näyttöjä EM- ja MM-kisaan.
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Monenlaisten juhlien vuosi

Suomen Ampumaurheiluliiton 90-vuotisjuhlavuosi on ollut mo-
nenlaisten juhlien vuosi. Ampumaurheilijat ovat juhlineet sekä 
iltapuvuissa että kilpailuasuissa, mikä näkyy tässäkin lehdessä. 
Juhlavuosi huipentui näyttävään 90-vuotisjuhlaan Suomen Urhei-
luopiston Vierumäki Areenassa lokakuun viimeisenä päivänä.

Ampumaurheiluliitto on yksi harvoista lajiliitoista, jotka voivat 
juhlia sekä menestyksellistä historiaansa että nykypäivän mitalis-
tejaan. Samaan aikaan kun ampujat ja ampumaurheilun ystävät 
nauttivat historiaa kuvanneesta juhlaohjelmasta Vierumäki Aree-
nassa, olympiakultamitalisti Satu Mäkelä-Nummela paukutti kol-
manneksi trapin maailmancupfinaalissa Pekingin lumisateessa. 
Muutamaa päivää aiemmin olympiapronssimitalisti Henri Häk-
kinen tähtäsi kolmanneksi ilmakiväärin maailmancupfinaalissa. 
Tänäkin vuonna ampujat keräsivät mitaleita niin Kansainvälisen 
Ampumaurheiluliiton (ISSF) lajien lisäksi kaikissa muissakin la-
jeissaan: kasa-ammunnassa, mustaruudissa, practicalissa, silu-
etissa ja vammaisurheilussa.

Ampumaurheiluliitto teki tänä vuonna historiaa myös kokous-
salissa, kun liittovaltuusto hyväksyi yli 2 miljoonan euron toiminta- 
ja taloussuunnitelman ensimmäisen kerran järjestön historiassa. 
Vuoden 2010 talousarvion loppusumma on 2,1 miljoonaa euroa, 
kun se tänä vuonna on 1,9 miljoonaa euroa. Ampumaurheiluliiton 
budjetin loppusumma on kasvanut viime vuosina tasaisesti, kun 
Veikkauksen tuotto on kasvanut ja kasvaa edelleen. Opetusmi-
nisteriöllä on ollut ja on vuosittain enemmän jaettavaa edunsaajil-
le, joista liikunta on yksi.

Aivan pelkkää juhlaa ampumaurheiluvuosi 2009 ei ole ollut. 
Eduskuntakäsittelyssä oleva ampuma-aselaki ja siitä jo tehdyt tul-
kinnat ovat hiljentäneet aseliikkeet ja -kaupan. Laista lopullisesti 
päättävät kansanedustajat ovat meidän onneksemme toden-
neet, että heidänkin tavoitteensa on ampumaurheiluharrastuksen 
jatkuminen tulevaisuudessa myös ruutiaseilla. Kansanedustajat 
ovat ainakin paneutuneet huolellisesti ampuma-aselain käsitte-
lyyn ja he ovat kuunnelleet asiantuntijoiden mielipiteitä. Sinnik-
kään edunvalvontatyön lisäksi voimme vain toivoa kansanedus-
tajien toteuttavan tavoitteensa.

Hyvää joulua ja puhtaita osumia vuodelle 2010!

ett år fyllt av fester
 
Finlands Sportskytteförbunds 90-årsjubileumsår har varit fyllt av 
olika slags fester. Skyttarna har festat både iklädda aftonklän-
ning och tävlingsdräkt, vilket tidningens bilder vittnar om. Jubi-
leumsårets höjdpunkt var den storslagna 90-årsfesten på Fins-
ka idrottsinstitutets Vierumäki Areena den sista oktober.

Skytteförbundet är ett av få grenförbund som kan fira både 
sin framgångsrika historia och sina dagsaktuella medaljörer. 
Samtidigt som skytteidrottarna och vänner av skytte festade 
på Vierumäki Areena och nöjt av programmet som berättade 
om förbundets historia, tog OS-vinnaren Satu Mäkelä-Nummela 
tredje plats i världscupsfinalen i trap i snöyran i Peking. Ett par 
dagar tidigare siktade olympiska bronsmedaljören Henri Häkki-
nen in sig på bronsplats i världscupsfinalen i luftgevär. Även i år 
tog skyttarna medaljer både i Internationella sportskytteförbun-
dets (ISSF) grenar också i alla sina andra grenar: bänkskytte, 
svartkrutsskytte, praktiskt skytte, siluett och handikappidrott.

Skytteförbundet skrev i år historia även i mötesrummet då 
förbundsfullmäktige för första gången under organisationens 
historia godkände en verksamhetsplan och budget på över 2 
miljoner euro. Budgeten för år 2010 är 2,1 miljoner euro, i år var 
budgeten 1,9 miljoner euro. Skytteförbundets budget har sta-
digt stigit de senaste åren, eftersom intäkterna från Veikkaus har 
ökat och ytterligare ökar. Undervisningsministeriet har årligen 
allt mer att dela ut till förmånstagare, idrotten är en av dem. 

Skytteåret 2009 har dock inte endast varit en stor fest. Skjut-
vapenlagen som behandlas i riksdagen och de tolkningar som 
gjorts har bromsat vapenaffärerna och –handeln. Riksdagsle-
damöterna, som fattar de slutliga besluten om lagen, har till vår 
lycka konstaterat att det även är deras avsikt att skytte också 
i framtiden kan utövas med krutvapen. Riksdagsmännen har i 
alla fall noggrant satt sig in i behandlingen av skjutvapenlagen 
och de har lyssnat på expertåsikter. Utöver en flitig intressebe-
vakning kan vi bara hoppas att riksdagsledamöterna förverkli-
gar sin målsättning. 

God jul och rena träffar år 2010.

Pääkirjoitus / 
Matti Viitanen
päätoimittaja
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- Ampujamme ovat saavuttaneet mitalin 
kaikissa tämän vuosituhannen olympialai-
sissa, viimeisissä jopa kahdesti. Samoin 
paralympialaisissa ampujamme ovat me-
nestyneet hienosti. Kesäolympialajeista 
vain yleisurheilijat, voimistelijat ja painijat 
ovat saavuttaneet enemmän mitaleita kuin 
ampujat, totesi puheenjohtaja Mikko Nord-
quist avatessaan Suomen Ampumaurheilu-
liiton 90-vuotisjuhlan Suomen Urheiluopis-
ton Vierumäki Areenassa 31. lokakuuta. 

- Toimintamme arvopohja rakentuu lii-
kunnan ja urheilun eettisille arvoille, Reilun 
pelin säännöille, avoimuudelle, oikeuden-
mukaisuudelle, turvallisuudelle ja ympäris-
tön huomioimiselle. Tahtotilamme on, että 
toimintamme on arvostettua, olemme kan-
sainvälisesti menestyvä laji, toimintamme on 
innostavaa ja turvallista ja suorituspaikkam-
me ovat nykyaikaisia. Tämä työ lähtee liitto-
tasolta alueille ja siitä sitten seuratasolle. 

Suomen Ampumaurheiluliitto panostaa 
erittäin paljon huippu-urheiluun. Panostus 
näkyy esimerkiksi päätoimisina valmentajina.

- Ampumaurheiluliitolla on ensimmäisen 
kerran historiansa aikana kaikissa ammun-
nan olympialajeissa päätoimiset valmen-
tajat. Meillä on nyt hyvät mahdollisuudet 
menestyä, kun talouskin on kunnossa, 
Nordquist sanoi.

- Vuoden 2010 maailmanmestaruuskilpai-
lut ja vuoden 2012 olympialaiset ovat tuossa 
tuokiossa edessä. Uskon vakaasti, että nuo-
risotyö ja valmennustyö tuovat menestystä.

Mikko Nordquist muistutti huippu-urhei-
lumenestyksen vaativan kovaa ja määrä-
tietoista työtä. Erityisesti urheilijan pitää olla 
pitkäjänteinen.

- Oman laskelmani mukaan, jos urheilija 
aloittaa alusta, hänen on noin kymmenen 
vuoden tiiviin harjoittelun ja määrätietoisen 
paneutumisen jälkeen mahdollisuus saavut-
taa Suomen mestaruus. Olympiavoittajaksi 
tai -mitalistiksi on siis pitkä matka.

Suomen Ampumaurheiluliiton juhlavuosi 
huipentui Vierumäki Areenan näyttävään 
90-vuotisjuhlaan. Vuoden aikana erilaista 
juhlatilaisuuksia oli useita.

- Käytän tässä tilaisuuden ja kiitän kaik-
kia, jotka seuroissa sekä alue- ja liittotasoilla 
ovat tehneet työtä ampumaurheilumme hy-
väksi. Samoin kiitän kaikkia niitä tahoja, jot-
ka ovat eri tavoin meitä tänään muistaneet, 
Mikko Nordquist kiitti.

Teksti: Matti Viitanen
Kuva: Juha Soini      Puheenjohtaja Mikko nordquist:

    Suomen ampumaurheiluliitto on
ja haluaa olla kansainvälisesti menestyvä

Ampumaurheiluliiton 
puheenjohtaja Mikko Nordquist 
avasi 90-vuotisjuhlan.

Jukka Laaksonen juonsi Ampuma- 
urheiluliiton 90-vuotisjuhlan. 

90-vuotisjuhlassa esiintyi Hot Club Dansers.
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matti erkkilä, 
Olavi eronen, 
european shooting Confederation, 
Forssan Kirjapaino Oy, 
haapajärven ampumaseura ry, 
hämeen Rykmentti, 
härmän seudun ampujat ry, 
joensuun ampujat ry, 
Kihu Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, 
Kokkovuoren tukisäätiö, 
Kosken eränkävijät, 
Kuortaneen urheiluopisto, 
Kuusankosken ampujat ry, 
lahden ampumaseura ry, 
maanpuolustuskoulutusyhdistys, 
metsästyssäätiö, 
nammo lapua, 
nuori suomi ry, 
Opetusministeriö, 
Orimattilan jymy ry, 
Oriveden ampujat ry, 

pohjola vakuutus Oy, 
poliisien ampumaseura ry, 
puolustusvoimat, 
puolustusvoimien urheilukoulu, 
Rauman seudun ampujat ry, 
Reserviläisurheiluliitto, 
sako Oy, 
sal lounais-suomen aluejaosto, 
salon seudun ampujat ry, 
sodankylän ampujat ry, 
suomen ampumahiihtoliitto ry, 
suomen antidopingtoimikunta adt ry, 
suomen Kuntourheiluliitto ry, 
suomen Käsipalloliitto ry, 
suomen lentopalloliitto ry, 
suomen liikunta ja urheilu ry, 
suomen metsästysyhdistys ry, kiväärikerho, 
suomen Olympiakomitea, 
suomen paralympiayhdistys ry, 
suomen pesäpalloliitto ry, 
suomen Reserviupseeriliitto, 

suomen suunnistusliitto ry, 
suomen työväen urheiluliitto ry, 
suomen urheiluliitto ry, 
suomen urheiluopisto, 
suonenjoen urheilu ja metsästysampujat ry, 
svenska Finlands skytteförfund, 
säkylän seudun ampujat ry, 
tanhuvaara säätiö, 
turun seudun ampujat ry, 
alpo vehanen, 
veikkaus Oy, 
Yleisradio Yle.

laji- ja aluejaoStojen ja 
hallitukSen eSitykSet

KultainEn anSioMErKKi
Raukko paavo, viitasaaren ampujat, mustaruuti
Karvinen veli-pekka, Oriveden ampujat, mustaruuti
nybäck pia, sibbo skyttegille, haulikko
peltola pirjo, joensuun ampujat, kivääri
Röppänen jorma, säkylän seudun ampujat, kivääri
nordquist mikko, satakunnan ampujat, lounais-
suomen alue
viljakainen matti, säkylän seudun ampujat, lounais-
suomen alue
Kamppinen tuomo, suomen metsästysyhdistys, kivääri
palokangas paavo, Orimattilan jymy, hallitus
nepponen Olli, mikkelin ampujat, hallitus
poikonen Kristian, Kuopion urheiluampumaseura,  practical
lainevirta markku, upseerien ampumayhdistys, hallitus

hoPEinEn anSioMErKKi
ansamaa tarmo, turun seudun ampujat, mustaruuti
linden aimo, lammin ampumaseura, hämeen alue
peltonen juha, Kotkan ampumaseura, kivääri
lahti teemu, saarijärven ampujat, pistooli
Karras pekka, suomen metallikuva-ampujat, practical
thune Kurt, kivääri
seikkula erkki, kivääri
alanen jukka-pekka, hallitus

PronSSinEn anSioMErKKi
Kortelainen Rauno, ilomantsin ampujat, itä-suomen alue
pääkkönen heikki, Kuopion ampuma- ja 
metsästysseura, itä-suomen alue
etula hanna, lahden ampumaseura, kivääri
etula Yrjö, lahden ampumaseura, kivääri
Keskitalo johanna, salon seudun ampujat,  
lounais-suomen alue
haara veikko, Keiteleen ampumaseura, kasa-ammunta

Seurojen eSitykSet
KultainEn anSioMErKKi
leppänen mika, sysmän sisu
ärväs Rauno, savonlinnan metsästys- ja ampumaseura
parkkonen pertti, savonlinnan metsästys- ja ampumaseura
tolvanen jyrki, savonlinnan metsästys- ja ampumaseura
pennanen juha, savonlinnan metsästys- ja ampumaseura
Kainulainen esko, savonlinnan metsästys- ja ampumaseura
Kuosma ensio, savonlinnan metsästys- ja ampumaseura
Kauhanen Kari, ivalon urheiluampujat
huhtamella esa, ivalon urheiluampujat
mikkola markku, ivalon urheiluampujat
martin seppo, ivalon urheiluampujat
saraste matti, viitasaaren ampujat

hoPEinEn anSioMErKKi
Kero eeva-liisa, härmän seudun ampujat
viitala pirjo, härmän seudun ampujat
hopiavuori terhi, härmän seudun ampujat
takala harri, härmän seudun ampujat
Kero jouni, härmän seudun ampujat
Kovanen erkki, härmän seudun ampujat
Yliketola jukka, härmän seudun ampujat
haukkala markku, härmän seudun ampujat
nevala Kari, sysmän sisu
luhtajärvi martti, sysmän sisu
virkki markku, sysmän sisu
Broms einar, savonlinnan metsästys- ja ampumaseura

PronSSinEn anSioMErKKi
Yliketola seija, härmän seudun ampujat
Riutta sari, härmän seudun ampujat
alatalkkari jari, härmän seudun ampujat
pukkinen ari, härmän seudun ampujat
Riutta juhani, härmän seudun ampujat
Ristimäki jari, härmän seudun ampujat
lepistö markku, härmän seudun ampujat
ahomäki jussi, härmän seudun ampujat
mansikkamäki ari, härmän seudun ampujat
mononen Kalevi, savonlinnan metsästys- ja ampumaseura
miettinen pirjo, savonlinnan metsästys- ja ampumaseura
pekurinen Osmo, savonlinnan metsästys- ja ampumaseura
niiranen antti, savonlinnan metsästys- ja ampumaseura
hartikainen marko, savonlinnan metsästys- ja ampumaseura
törmänen arto, ivalon urheiluampujat
arffman veikko, ivalon urheiluampujat
Kemppainen jaakko, ivalon urheiluampujat
Kyrö tuire, ivalon urheiluampujat
magga Birit-inga, ivalon urheiluampujat

oPetuSMiniSteriön anSioMerkit

anSioriSti KultainEn
sjöblom Curt, sibbo skyttegille, haulikko
jarva taavi, Oulun seudun haulikkoampujat

anSioriSti
laakso jorma, Kymppi-64, hämeen alue
manninen Raimo, Kams, itä-suomen alue
haapaniemi hannu, pohjois-hämeen ampujat, haulikko

anSioMitali
Kauppinen matti, joensuun ampujat, itä-suomen alue
turunen erkki, siilinjärven ampujat, itä-suomen alue
holm timo, padasjoen urheiluampujat, mustaruuti
hautakangas tapio, Oriveden ampujat, mustaruuti

ampumaurheiluliitto jakanut ansiomerkkejä
ampumaurheiluliitto on 
 jakanut ansiomerkkejä  

liittohallituksen 27. lokakuuta 
tekemällä päätöksellä.

ampumaurheiluliittoa muistivat:

Ampumaurheiluliittokiittää lämpimät kiitokset kaikille ampumaurheiluliittoa  
muistaneille ja tukeneille tahoille täyttäessämme 90 vuotta!

Suomen Ampumaurheiluliitto ry 
Liittohallitus ja toimisto
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WALTHER JA HÄMMERLI - täydellinen yhdistelmä

tradition of innovation

A  M e M b e r  o f
T H e  u M A r e x - g r o u P

Carl Walther gmbH
asiakaspalvelu / tekniikka
Postfach 4325, D-89033 ulm
puhelin: +49 731/15 39-0
faksi:     +49 731/15 39-109
sportservice@carl-walther.de

Carl Walther gmbH
markkinointi / myynti
Postfach 2740, D-59717 Arnsberg
puhelin: +49 29 32/6 38-100
faksi:     +49 29 32/6 38-149
sales@carl-walther.de

- erittäin kevyt, täydellinen tasapaino 
(970 g peruspaino)

- matala piippulinja
- pneumaattinen iskunvaimennin

WALTHER ssP

HÄMMERLI aP40
- sveitsiläistä osaamista  

saksalaisella tarkkuudella
- kevyt (950 g)
- ergonominen tasapaino
- erinomainen tarkkuus

Karri Ritva FIN
SUOMEN MESTARI 2009 
URHEILUPISTOOLISSA 
(580 + 200,5)
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- Hallitus on tällä kaudella pyrkinyt määrä-
tietoisesti tukemaan liikunnan ja urheilun 
toimintaedellytyksiä lisäämällä liikuntaan 
osoitettuja määrärahoja. Kasvu on ollut 
nousujohteista ja huikeata. Tulevalla vuo-
della kasvu on lähes 11 prosenttia, lupasi 
valtiosihteeri Marcus Rantala, joka esitti 
opetusministeriön tervehdyksen Suomen 
Ampumaurheiluliiton 90-vuotisjuhlasssa 
Suomen Urheiluopiston Vierumäki Aree-
nassa 31. lokakuuta.

- Pyrkimyksenä on kasvattaa liikuntamää-
rärahoja tämän hallituskauden ajan. Nousu 
ei kuitenkaan ole ollut päämäärätöntä. Kes-
keisenä painopisteenä on pidetty liikunnan 
kansalaistoiminnan kehittämistä ja paikalli-
sen kumppanuuden vahvistamista. Yhtenä 
tällaisista toimenpiteistä on tänä syksynä 
käynnistynyt kolmevuotinen pilottihanke 
paikallisen liikunta- ja urheiluseuratoimin-
nan kehittämiseksi. Liikuntabudjetista ra-
hoitettavassa hankkeessa paikalliset seu-
rat voivat saada tukea joko päätoimisen 
toimihenkilön palkkaamiseen tai muuhun 
toiminnalliseen kehittämiseen. Tavoitteena 
tällä on paikallisen seuratoiminnan kehittä-
minen ja monipuolistaminen niin määrälli-
sesti kuin laadullisestikin. Tämän kaiken 
taustalla on se, että viime kädessä urhei-
lussa ja liikunnassa on kyse paikallisen yh-
teisöllisyyden vahvistamisesta. 

Opetusministeriö ehdottaa vuoden 2010 
talousarvioesityksessään liikunnan mää-
rärahoihin yhteensä 130 miljoonaa euroa. 
Lisäystä edelliseen vuoteen on 10,9 mil-
joonaa euroa. Keskeisin toimintamuoto on 
liikunnan kansalaistoiminnan tukeminen, 
johon kohdennetaan noin 4 miljoonan eu-
ron lisäys. Huippu-urheilun kehittämiseen 
on tulossa 42 prosentin korotus ja lasten 
ja nuorten liikunnan kehittämiseen 36 pro-

sentin korotus, jolla mahdollistetaan muun 
muassa Liikkuva Koulu -hankkeen käynnis-
täminen. Antidoping-toiminta saa 33 pro-
senttia enemmän määrärahaa ensi vuonna 
tähän vuoteen verrattuna. Liikuntapaikka-
rakentamisen määrärahoja korotetaan 1,65 
miljoonalla eurolla 22 miljoonaan euroon. 
Korotusesitykset ovat mahdollisia, kun OPM 
arvioi Veikkauksen voittovaroja kertyvän 463 
miljoonaa euroa, mikä on noin 32 miljoonaa 
euroa enemmän kuin vuonna 2009.

- Haluan vielä korostaa, että urheiluseura-
toiminnan merkittävyys on mielestäni siinä, 
että se luo äärimmäisen suuren määrän po-
sitiivista yhteisöllisyyttä ja sosiaalisuutta pai-
kallisiin yhteisöihin, Marcus Rantala sanoi.

- Odotamme suurella mielenkiinnolla par-
haillaan työtään tekevän Risto Niemisen joh-
taman työryhmän esityksiä huippu-urheilun 
kehittämiseen liittyen. Me kaikki varmaankin 
olemme samaa mieltä siitä, että kansainvä-
liseen menestykseen tähtäävä tavoitteellinen 
huippu-urheilu on tärkeä osa suomalaista 
kulttuuria ja siihen pitää satsata. Selvää kui-
tenkin osa se, että huippu-urheilun kehittämi-
nen lähtee lajien omasta toiminnasta, ei ul-
kopuolisten tekemänä. Toki toimintavastuita 
tulee huippu-urheilun toimijoiden osalta sel-
kiyttää ja resursseja ehkä uudelleen kohden-
taa, mutta viime kädessä vastuu on lajiliitoil-
la, jotta keskeisissä lajeissa kansainvälinen 
huipputaso voidaan säilyttää ja saavuttaa. 

Marcus Rantala totesi paikallisen seuratoi-
minnan, seuroissa tehtävän vapaaehtoistyön, 
suomalaisen liikuntakulttuurin kivijalaksi. 

- Liikunta on Suomen suurin vapaaehtoi-
sen kansalaistoiminnan muoto ja suosituin 
harrastusmuoto nuorten keskuudessa. To-
siasia on se, että nykyään, jolloin ihmiset 
äänestävät jaloillaan, huonosti järjestetty 
toiminta karkottaa hyvin nopeasti jäsenet ja 

Opetusministeriön valtiosihteeri Marcus Rantala:

liikuntamäärärahat nousevat edelleen
harrastajat toiminnan piiristä. Voimme olla 
ylpeitä siitä, ettei näin ole liikunnan osalta 
käynyt. Laakereille ei kuitenkaan ole syytä 
jäädä lepäämään, vaan toimintaa on kyettä-
vä edelleen kehittämään, hän muistutti.

- Ampumaurheilussa muutos on ollut eri-
tyisen nopeaa. Toimintaympäristönne on voi-
makkaassa murroksessa. Keskeisimpänä 
syynä on varmaankin se, että asenneilmapiiri 
aseisiin ja myös ampumaurheiluun on jossain 
määrin muuttunut. Aselainsäädäntöä ollaan 
tiukentamassa ja lisäksi samanaikaisesti lajin 
olosuhteisiin ollaan ympäristölainsäädännön 
uudistamisen myötä tekemässä tarkennuksia. 

Marcus Rantala sanoi liikuntalain määritte-
levän urheilun ja liikunnan työnjaon. Sen mu-
kaan yhteiskunnan tehtävä on luoda toimin-
nalle asianmukaiset puitteet rakentamalla ja 
ylläpitämällä liikuntapaikkoja sekä tukemalla 
liikunnan kansalaistoimintaa. Liikunnan jär-
jestäminen on liikuntajärjestöjen urakka.

- Suomen Ampumaurheiluliiton 90-vuotis-
logo, ”Puhtaita osumia hyvässä seurassa”, 
kuvastaa sangen osuvasti toimintanne arvo-
pohjaa. Olette yhteistyössä ministeriömme 
kanssa tehneet pitkäjänteistä lajin kehitys-
työtä erityisesti lajin olosuhteita kehittämällä. 
Lisäksi panostatte ennakoivasti lajinne tur-
vallisuuteen. Tästä loistavana esimerkkinä 
on Ampumaharrastusfoorumin yhteispro-
jektina eteenpäin viety ampumakorttihanke, 
jota myös opetusministeriö on taloudellisesti 
tukenut, Rantala arvioi.

- Teillä on poikkeuksellinen menestysputki, 
periaatteessa täyskymppi. Olette ainoa lajeis-
tamme, joka urheilijat ovat kyenneet tuomaan 
kesälajien olympiamitalin kaikista 2000-luvun 
olympialaisista. Se on suuri saavutus.

Teksti: Matti Viitanen
Kuvat: Juha Soini

Opetusministeriön tervehdyksen esitti valtiosihteeri Marcus Rantala.
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- Suomalaisessa olympiahistoriassa ammun-
nalla on ollut hyvin merkittävä rooli. Kaikkiaan 
ampujat ovat voittaneet 21 mitalia kesä-
olympialaisissa. Ampujat ovat lajiryhmittäin 
laskettuna neljäntenä yleisurheilun, painin ja 
voimistelun jälkeen, sanoi Olympiakomitean 
valtuuskunnan varapuheenjohtaja Olli Puntila 
tervehdyspuheessaan.

- Mutta jos katsomme tätä vuosituhatta, 
niin ammunnalla on huomattavasti suurempi 
merkitys. Kymmenestä kesäolympialaismi-
talista ampujat ovat tuoneet neljä, joista yksi 
kultaa (Satu Mäkelä-Nummela 2008), kaksi 
hopeaa (Juha Hirvi 2000 ja Marko Kemppai-
nen 2004) ja yksi pronssia (Henri Häkkinen 
2008). Erityisesti tuo Pekingin Satu Mäkelä-
Nummelan kulta oli hyvin merkittävä myös 
Olympiakomitean kannalta, koska meillä oli 
kahden edelliset olympialaiset, sekä Atee-
nan kesäkisat että Torinon talvikisat, olleet 
ilman kultamitalia. Uskon, että Ampumaur-
heiluliiton vahva ote jatkuu edelleen ja että 
se saavuttaa Suomen olympiahistoriassa 
edelleen merkittäviä tuloksia, jotka ensisijai-
sesti lasketaan mitaleina.

Olli Puntila totesi nykyisiin kesäolympialai-
siin valmistautumisen hyvin vaativaksi ja pit-
käksi urakaksi monessa lajissa, kun urheili-
jan on ensin hankittava osallistumisoikeus eli 
maapaikka tai henkilökohtainen paikka. Sen 
jälkeen hänen pitää vielä vakuuttaa olympia-
komitea tullakseen valituksi joukkueeseen ja 
olla huippu-kunnossa olympialaisissa. Am-
pujat kilpailevat Lontoon 2012 maapaikoista 
ensimmäisen kerran Kansainvälisen Ampu-
maurheiluliiton 50. kaikkien lajien MM-kilpai-
lussa Saksan Münchenissä heinä-elokuun 
vaihteessa 2010.

- Olympiakisat, erityisesti kesäolympialai-
set, eivät ole enää kaksi- ja puoliviikkoinen 
tapahtuma kisakaupungissa. Tietyllä tavalla 
olympialaiset alkavat jo kaksi vuotta aikai-
semmin useimmissa kesäolympialaislajeis-
sa, kun aloitetaan maapaikkojen tai joissakin 
lajeissa henkilökohtaisten paikkojen saalis-
taminen. Toivon mukaan ampujat saavat jo 
ensi kesänä ensimmäisiä maapaikkoja 2012 
olympialaisiin Lontooseen, hän asetti ampu-
jille välitavoitteen.

- Näin Olympiakomitean kannalta on 
erinomainen asia, että Suomen Ampumaur-
heiluliitto on vahvistanut valmennusorgani-
saatiotansa. Sillä on entistä paremmat mah-
dollisuudet saada vielä parempaa tulosta 
Lontoossa. 

Vaikka Olympiakomitea huippu-urheiluor-
ganisaationa tavoittelee ensisijaisesti voitto-
ja ja mitaleita, Olli Puntila arvioi jo osanoton 
kesäolympialaisiin olevan hyvä saavutus 
urheilijalle.

Olympiakomitean valtuuskunnan varapuheenjohtaja Olli Puntila: 

ampumaurheilulla merkittävä rooli 
Suomen olympiahistoriassa

- Loppujen lopuksi monissa lajeissa osan-
ottajia on oikeastaan hyvin vähän, joissakin 
lajeissa vain 12-20. Jokainen urheilija, joka 
olympialaisiin pääsee, on jo menestyvä 
maailman huippu.

Ampumaurheiluliitto on ollut yksi Olympia-
komitean järjestelmätukilajeista Ateenan 2004 
olympialaisista alkaen. Viitisen vuotta sitten 
Ampumaurheiluliitto ansaitsi asemansa järjes-
telmätukilajina hyvin järjestetyllä valmennus-
organisaatiollaan ja olympiamenestyksellään.

- Ateenan kesäkisojen heikon menestyk-
sen jälkeen olympiakomiteassa ryhdyttiin 
uudella tavalla tukemaan lajiliittoja. Pyrimme 
siihen, että ne lajiliitot, jotka ovat järjestä-
neet oman valmennusjärjestelmänsä hyvin, 
tulevat niin sanotun järjestelmätuen piiriin. 
Sellaiset urheilijat, jotka ovat liitoissa, joissa 
valmennusjärjestelmä ei ole riittävällä tasol-
la, saavat henkilökohtaista tukea. Ampu-
maurheiluliitto on niitä liittoja, jotka silloin tu-
livat tämän järjestelmätuen piiriin. Menestys 
2008 kisoissa osoitti, että päätös oli oikea, 
Olli Puntila arvioi.

- Vuoden 2008 olympiakisojen alla olym-
piakomitean hallitus teki päätöksen, että jo 
talvella, joulukuussa 2007, valitaan ensim-
mäiset urheilijat kisoihin lajiliittojen ehdotus-
ten mukaisesti. Suomen Ampumaurheiluliitto 
teki silloin mielestäni hyvin rohkean esityksen 
ja esitti Olympiakomitealle kaikkien saatujen 
maapaikkojen täyttämistä eli koko joukkueen 
valitsemista jo silloin kahdeksan kuukauden 

Olympiakomitean tervehdyksen esitti valtuuskunnan varapuheenjohtaja Olli Puntila, 
joka on toiminut Olympiakomitean hallituksessa 1988-2008.

päässä oleviin kilpailuihin. Kun sitten ke-
väällä ne ampujat, jotka oli kisoihin valittu, 
eivät maailmancupin kisoissa erityisemmin 
menestyneet, ainakin itselläni oli epäilys, 
että olikohan tehty oikea päätös. Sitten kun 
kisat menivät erinomaisesti, voi sanoa kaik-
kien siellä olleiden ampujien täyttäneen hy-
vin tehtävänsä. Niin voidaan todeta, että 
talvella tehty päätös oli oikea. 

Pekingin olympialaisten hyvien kokemus-
ten innoittamana olympiakomitea valitsi jo 
viime keväänä joukon urheilijoita Vancou-
verin talviolympialaisiin, jotka ovat 12.-28. 
helmikuuta 2010. Talvikisajoukkueeseen 
nimettiin alppihiihtäjä Tanja Poutiainen, 
ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräinen, freesty-
lehiihtäjä Tapio Luusua, pikaluistelijat Mika 
Poutala ja Pekka Koskela sekä maastohiih-
täjät Aino-Kaisa Saarinen, Virpi Kuitunen, 
Pirjo Muranen, Riitta-Liisa Roponen, Sami 
Jauhojärvi ja Matti Heikkinen.

- Heille annetaan näin valmius harjoitella 
ilman mitään paineita valinnasta ja keskit-
tyä siihen suurimpaan kilpailuun.

Valitessaan urheilijoita kisajoukkuee-
seen olympiakomitean hallitus asetti myös 
mitalitavoitteen. Se odottaa urheilijoilta yh-
teensä 12 mitalia, joista vähintään yhden 
pitäisi olla kultainen.

Olli Puntilan ja Marcus Rantalan puheen 
ovat nähtävissä Ampumaurheilunetissä:
www.ampumaurheiluliitto.fi/videot
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Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n puheen-
johtaja Timo Laitinen kertoi eteläsuoma-

laisesta kunnasta, jonka toimet hän arvioi 
pelottavaksi esimerkiksi. Se on rahapulas-
saan ryhtynyt siirtämään omia julkisen pal-
velun tehtäviään urheiluseuroille. Lisäksi se 
aikoo supistaa liikuntabudjettiaan. 

- Kunta, jonka budjetti taitaa olla yli mil-
jardin, on ilmoittanut pienentävänsä liikun-
tabudjettiaan 85.000 eurolla. Pienenoloi-
nen summa kokonaisuuteen nähden ja me 
ymmärrämme, että rahasta on pulaa, Timo 
Laitinen sanoi.

- Mutta mitä tästä seuraa? Ainakin yhden 
uimahallin sulkeminen ja luonnonjääratojen 
jääminen jäädyttämättä – siis arkisten lähi-
liikuntapaikkojen väheneminen. Ja sitten vii-
meisenä mielenkiintoinen ilmiö, kun kunnan 
useiden koulujen liikuntapaikkojen iltaval-
vonta siirretään urheiluseurojen tehtäväksi. 
Näin kunta siirtää julkisen vallan tehtävän 
kolmannelle sektorille mahdollistaakseen 
seuratoiminnan jatkumisen. Tämä on erittäin 
vaarallinen ilmiö. Tiedän, että se on tässä 
tapauksessa toteutettu neuvotellen eikä pa-
kottamisesta ole ollut kyse. Minua pelottaa 
se, että kunta siirtää julkisen vallan tehtäviä 
kolmannelle sektorille, koska kunta tietää 

seurojen hoitavan nämäkin tehtävät. 
Timo Laitinen arvioi sisäasiainministeriön 

väläytelleen samanlaisia ajatuksia, kun se 
valmisteli uutta ampuma-aselakia.

- Aselain uudistuksessa voi pahimmillaan 
olla kysymys samankaltaisesta ilmiöstä. 
SLU tukee voimakkaasti Ampumaurheilulii-
ton näkemyksiä aselain uudistamisessa ja 
pitää erittäin tärkeänä, ettei uudistuksessa 
siirrytä senkaltaiseen maailmaan, jossa kol-
mas sektori ottaa niin sanotusti viranomais-
vastuun siitä, kenelle Suomessa voidaan 
aselupia myöntää. Näin ei voi olla. Se on 
julkisen palvelun tehtävä. 

Timo Laitinen arvioi seuraukset merkit-
täviksi ja kalliiksi korjata, jos suomalaisten 
mahdollisuus harrastaa liikuntaa ja muuta 
järjestötoimintaa heikkenee. 

- Siitä seuraa lisää syrjäytymistä. Meillä 
ei ole varaa uusia niitä virheitä, joita tehtiin 
edellisen laman aikana 90-luvulla. Niistä 
virheistä maksamme vieläkin kovaa hintaa, 
hän sanoi.

- Sen tähden vetoan tässä valtion päättä-
jiin ja mahdollisesti paikalla oleviin kunnallisiin 
päättäjiin. Seuratoiminnan edellytysten heik-
kenemisen aiheuttavat päätökset ovat pitkäai-
kaisia ja niiden korjaaminen on hyvin hidasta.

Teksti: Matti Viitanen
Kuva: Juha Soini

Suomen Liikunnan ja Urheilun puheenjohtaja Timo Laitinen:

liikuntajärjestöjen saatava keskittyä 
liikunnan ja urheilun järjestämiseen

Suomen Liikunnan ja Urheilun tervehdyksen esitti puheenjohtaja Timo Laitinen.

liikuntajärjestöjen on 
saatava tulevaisuudessakin 
keskittyä liikunnan ja urheilun 
järjestämiseen. liikuntalain 
mukaisesti yhteiskunnan on 
luotava liikuntajärjestöille 
puitteet, vaati Suomen liikunnan 
ja urheilun puheenjohtaja 
timo laitinen puhuessaan 
Suomen ampumaurheiluliiton 
90-vuotisjuhlasssa Suomen 
urheiluopiston vierumäki 
areenassa 31. lokakuuta. 
- julkisen palvelun tehtäviä ei 
saa siirtää kolmannelle sektorille 
järjestöjen hoidettavaksi.



URHEILUAMPUJA 6/2009 11

ValtIoN lIIkuNtabudjettI 
eNNätykSellINeN
Timo Laitinen totesi 2010-luvun haasteeksi 
eläköitymisen ja taloudellisesta lamasta toi-
pumisen. Taloudellinen ahdinko näkyy erityi-
sesti kuntataloudessa. 

- Meitä on odottamassa tulevalla vuosi-
kymmenellä ennen näkemätön eläköitymi-
nen, joka muuttaa suomalaisen yhteiskun-
nan julkisen talouden rakenteita merkittävällä 
tavalla, hän sanoi.

- Urheilun näkökulmasta me elämme jopa 
vähän skitsofreenista ja paradoksaalista ai-
kaa. Kuten valtiosihteeri Marcus Rantala tääl-
lä kertoi, urheilun rahoitus on valtion tasolla 
paremmalla tolalla kuin koskaan. On jännä 
tilanne, kun valtion vuoden 2010 budjetissa 
keskimäärin kaikki muu pienenee, Veikkauk-
sen edunsaajien budjettimäärät kasvavat. 
Liikunta ja urheilu tulee saamaan ensi vuo-
den budjetissa sekä suhteellisesti että ab-
soluuttisesti suurimmat korotukset, mitä kos-
kaan historiassa. Syy on yksinkertainen ja 
hieno: Veikkauksen tuotto on pysynyt erittäin 
hyvällä tasolla ja on rahaa, mitä jakaa. Kun 
jako hoidetaan jakosuhdelain mukaisesti, 
niin edunsaajat tulevat saamaan erittäin pal-
jon, vaikka muut saavat vähemmän. 

Vaikka valtion liikuntabudjetti on vain pieni 
osa liikuntakulttuurin rahavirroista, sen jul-
kistaminen saa vuosittain paljon huomiota, 
koska valtion budjetista saavat yhteiskun-
nan rahoituksensa esimerkiksi valtakunnal-
liset lajiliitot, muiden muassa Ampumaurhei-
luliitto. Seurat saavat rahansa kunnilta sekä 
omilta jäseniltään ja muilta harrastajilta. 

- Isot rahat liikkuvat kunnissa ja vielä 
isommat rahat harrastajien taskuissa. Kun 
valtion liikuntabudjetin koko on noin 120-
130 miljoonaa euroa, kuntien liikuntabudjetit 
ovat yhteenlaskettuna 600 miljoonan euron 
korvilla. Kunnissa ratkaistaan, miten suoma-
lainen liikuntakulttuuri menestyy seuratoi-
minnan tasolla, Timo Laitinen sanoi. 

- Kaikki enteet viittaavat siihen, että kuntilla 
on erittäin heikko kyky osallistua liikuntalain 
mukaiseen liikunnan ja urheilun edellytysten 
luomiseen tulevina vuosina. 

kaNSalaISjärjeStöt rakeNtaVat 
ja oVat rakeNtaNeet yhteISkuNtaa
Timo Laitinen sanoi liikunnan kansalais-
järjestöjen rakentaneen suomalaista yh-
teiskuntaa 1800-luvun puolivälistä alkaen. 
Vanhin yhtäjaksoisesti toiminut urheiluseura, 
Segerförening i Björneborg, on perustettu 
1856. Vanhin ampumaurheiluseura, helsin-
kiläinen Suomen Metsästysyhdistys, on pe-
rustettu 1865.

- Uskallan väittää, että suomalaisen yhteis-
kunnan identiteettiä on rakennettu kansalaisyh-
teiskunnan nimissä aina tuolta 1800-luvun puo-
livälistä alkaen. Mitä se kansalaisyhteiskunta 
on Suomessa ollut? Se on ollut eri aikoina 
erittäin monien ja erittäin vahvojen kansalais-
järjestöjen kehittymistä ja sitä kautta yhteis-
kunnan rakentamista, hän kertoi.

- Olen ylpeä toimiessani tällä hetkellä 
Suomen suurimman kansalaisjärjestön pu-
heenjohtajana. Siitä näkökulmasta uskon, 
että 2010-luvulla meillä on suuri mahdolli-
suus rakentaa tätä yhteiskuntaa kansalais-
järjestöjen voimin uuteen nousuun, vaikka 
uhkakuvia onkin olemassa.

SLU-yhteisö on aloittanut suomalaisen 
liikunta- ja urheilukulttuurin tulevaisuuden 
pohdinnan ”Visio 2020”-työllä. Sen pohjalta 
SLU rakentaa uuden strategiansa vuoden 
2010 aikana.

- Visiotyössämme me aktiivitoimijat halu-
amme ihan omin voimin miettiä ja pohtia, 
mitä me haluamme liikunnalta ja urheilulta 
2020-luvun alussa. Siihen työhön kytkeytyy 
ajallisesti huippu-urheilun strategiatyö, jota 
tekevässä (Veikkauksen toimitusjohtaja) Ris-
to Niemisen työryhmässä itsekin olen muka-
na, Laitinen sanoi.

- Visio ei ole vielä valmis, mutta haluamme 
luoda sen kautta oman näkemyksemme, miten 
Suomea rakennetaan ja yhteisöllisyyttä ediste-
tään liikunnan ja urheilun avulla. Yhteisöllisyys 
on seuratoiminnan suurin tuote fyysisen liikun-
nan ohella. Tämän yhteiskunnan voima on 
aina rakentunut hyvin pitkälti yhteisöllisyydes-
tä. Toivon, että ampumaurheilijat haluavat olla 
mukana yhteisessä visiotyössämme, koska se 
tulee palvelemaan lajin ja liiton etuja. 

VaNkka arVopohja ykSI 
meNeStyStekIjä
SLU:n puheenjohtaja Timo Laitinen arvioi 
vankan arvopohjan yhdeksi Ampumaurhei-
luliiton menestystekijäksi. 

- Mistä tulee ampumaurheilun huima 
menestys? Luulen, että puheenjohtaja Mik-
ko Nordquist selitti sen avaussanoissaan. 
Tämän lajin työ pohjautuu erittäin paljon 
vahvaan arvotyöhön ja eettiseen ajatte-
luun. Ehkä se lähtee jo lajin luonteesta, kun 
vastuullisuus on merkittävässä roolissa lajin 
harrastamisessa. Olen ollut vuosien varrella 
aika monessa lajitilaisuudessa, mutta tämä 
on ensimmäinen kerta, kun puheenjohtaja 
ottaa avauspuheessaan esille Reilun pe-
lin periaatteet eli suomalaisen liikunnan ja 
urheilun yhteisen arvopohjan. Se on selvä 
signaali siitä, että se on tärkeä asia tässä 
liitossa, Laitinen sanoi.

- Mitä se käytännön tasolla tarkoittaa? 
Ammuntaa pystyy harrastamaan koko elin-
kaaren, hyvin nuorista hyvin vanhoihin. Am-
pumaurheiluliitossa tasa-arvotyö on ihan 
omalla sarallaan. Siitä on todisteena Piik-
karit-tasa-arvopalkinto, joka on myönnetty 
Ampumaurheiluliitolle ensimmäisenä lajiliit-
tona. Vammaisurheilu on hyvin voimakkaasti 
mukana toiminnassa. Viimeisenä, muttei vä-

häisimpänä on ympäristötyö, jonka eteen 
ampujat joutuvat lajin luonteesta johtuen 
tekemään paljon.  Ampumaurheiluliitolla 
on hieno menneisyys ja uskon, että tämän 
arvopohjan vallitessa ja aktiivisten tekijöi-
den jaksaessa, tulevaisuuskin on hieno. 

laItINeN kokeNut 
ampumaurheIluN tähtIhetkIä
Timo Laitinen kertoi päässeensä koke-
maan suomalaisen ampumaurheilun täh-
tihetkiä omakohtaisesti 2004 olympialai-
sissa Ateenassa ja 2008 olympialaisissa 
Pekingissä. 

- Olin paikalla Ateenassa, kun Marko 
Kemppainen ampui olympiahopeaa. Olen ol-
lut käymässä useissa urheilukilpailuissa vuo-
sien varrella, mutta voin rehellisesti ja nöyrästi 
todeta, etten ole koskaan muulloin kokenut 
sellaista intensiteettiä, jännitystä ja draamaa. 
Aivan fantastinen tapahtuma, hän muisteli.

- Olin Pekingissä seuraamassa olym-
pialaisia, mutta en ampumapaikoilla, kun 
suomalaiset voittivat kaksi ampumamitalia. 
Pronssimitalisti Henri Häkkisen ammun-
taa seurasimme porukalla siten, että Risto 
Nieminen, jolla oli akkreditointi, oli lento-
pallokisapaikalla lehdistötiloissa ja seura-
si kuvaruudusta ammuntaa ja selosti sitä 
puhelimeen. Me olimme ulkona kommuni-
kaattorin ääressä kuuntelemassa Niemisen 
selostusta. Se olisi ollut jälkipolville aika-
moista nauhoitettavaa. Satu Mäkelä-Num-
melan kultamitaliammuntaa seurasimme 
hotellin aulassa kommunikaattorin välityk-
sellä netistä tuloksia seuraten. Voi sitä rie-
mua, kun viimeinen laukaus oli kajahtanut 
ja kultamitalin saavuttaminen oli selviö.

Timo Laitinen on itsekin kokeillut am-
muntaa ja lajin mielenkiintoiseksi havain-
nut. Hän on vieraineen käynyt Orimattilan 
Seudun Urheiluampujien radalla parina 
viime kesänä. 

- Kaikkein hienoin kokemus oli viime 
keväänä ja edellisenä syksynä, kun mi-
nulla on kiitos Ampumaurheiluliiton ollut 
kaksi kertaa mahdollisuus olla perehty-
vässä Satu Mäkelä-Nummelan ja hänen 
valmentaja-aviomiehensä Matti Nummelan 
opastuksella haulikkoammunnan saloihin. 
Voin todeta, että molemmilla kerroilla tä-
män juhlavuoden slogan ”Puhtaita osumia 
hyvässä seurassa” toteutui vain osittain. 
Olimme hyvässä seurassa, mutta puhtai-
ta osumia ampuivat vain opastajat. Hieno 
kokemus.

Timo Laitisen puhe on nähtävissä 
Ampumaurheilunetissä osoitteessa:
www.ampumaurheiluliitto.fi/videot

Julkisen palvelun tehtäviä ei saa siirtää 
kolmannelle sektorille järjestöjen hoidettavaksi.
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Suomen Ampumaurheiluliitolle90-vuotisonnitteluja 

1. Liittovaltuuston puheenjohtaja Hannu Haapaniemi, liiton puheenjohtaja Mikko Nordquist ja toiminnanjohtaja Risto Aarrekivi vastaanottivat 
90-vuotisonnitteluja.  2. Ylen puolesta onnitteli toimittaja Nina Vanhatalo.  3. Sako-Beretta Oy:n Pentti Louhisola.  4. Rauman Seudun Urheiluampujien Pauli 
Kärkkäinen.  5. Oriveden Ampujien onnittelijat Veli-Pekka Karvinen ja Tapio Hautakangas.  6. Irja Eronen ja Olavi Eronen.  7. Ampumaurheiluliiton pitkäaikainen 
tiedotuspäällikkö ja Urheiluampuja-lehden päätoimittaja Matti Erkkilä onnitteli entistä työnantajaansa.  8. Satakunnan Ampujien onnittelijat Arja Vehanen ja 
Alpo Vehanen.  9. Suonenjoen Urheilu- ja Metsästysampujien puolesta onnitteli Seppo Ronkanen.  10. Euroopan Ampumaurheiluliiton varapuheenjohtaja 
Pekka Kuusisto onnitteli Ampumaurheiluliittoa. Hän välitti puheenjohtaja Vladimir Lisinin tervehdyksen.  11. Nuoren Suomen pääsihteeri Teemu Japisson.  
12. Härmän Seudun Ampujien puolesta onnitteli nuorisovastaava Sari Riutta.  13. Urheilukoulun johtaja everstiluutnantti Reima Kuutsa ja yliluutnantti Marko 
Leppä onnittelivat.  14. Suomen Urheiluopiston puolesta Ampumaurheiluliittoa onnittelivat rehtori Leena Kaivola ja toimitusjohtaja Pekka Vasala.

1. 2.

10. 11. 12.

13.

16. 17. 18. 19.
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15. Lounais-Suomen alueen varapuheenjohtaja Jarmo Engblom, liittovaltuuston puheenjohtaja Hannu Haapaniemi ja l 
iiton puheenjohtaja Mikko Nodquist.  16. Suomen Olympiakomitean puolesta onnitteli valtuuskunnan varapuheenjohtaja 
Olli Puntila.  17. Poliisien Ampumaseuran puolesta onnittelivat puheenjohtaja Paula Viitasaari ja Mikko Viitasaari.
18. Salon Seudun Ampujien Johanna Keskitalo.  19. Orimattilan Jymyn onnittelijat Erkki Larioja Paavo Palokangas.
20. Reserviläisliiton varapuheenjohtaja Esko Raskila ojensi pronssisen mitalin numero 141.  21. Haapajärven 
Ampumaseuran onnittelijat olivat vammaisampujat Jukka Mikkonen ja Erkki Pekkala. Pekkala on seuran puheenjohtaja.  
22. Svenska Finlands Skytteförbundin onnittelijat olivat hallituksen jäsen Georg-Peter Björkqvist ja sihteeri Jack Wuorinen.  
23. Tanhuvaaran Urheiluopiston puolesta onnitteli rehtori Hanna Korell-Hirvonen.

3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

14.

20. 21.

22.

15.

23.
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Vuoden aMPuja 2009: Satu Mäkelä-nummela, orimattilan Seudun urheiluampujat.
huiPPuaMPujien cuPkilPailun Voittaja: Krister holmberg, raseborg Skyttar.

Vuoden nuori aMPuja: vesa Pietarila, lounais-hämeen ampujat.
Vuoden yllättäjä: Staffan holmström, raseborg Skyttar.
Vuoden ValMentaja: ville häyrinen, luhangan ampujat.

Ampujien Ansiomerkit

Kultainen ansiOmeRKKi: petri Runtti, Range masters (Oulu).
hOpeinen ansiOmeRKKi: jarkko halminen, mikkelin ampujat.
eRiKOismaininnat: jukka mikkonen, haapajärven ampumaseura (täydet 600 
pistettä ilmakiväärissä vammaisampujien R5-sarjassa),
marko nikko, sibbo skyttegille (viisi henkilökohtaista em-kultaa),
joukkue antero mustamäki, ari salin ja timo näätänen lihavainen 
(mustaruudin halikon em-kultaa ee-tuloksella).

kultAhippupAlkinnot

vuOden Kultahippuampuja: joni mäkitalo, joensuun ampujat.
vuOden KultahippuOhjaaja: antero sorvali, lammin ampumaseura.
vuOden KultahippuseuRa: siilinjärven urheiluampujat.
sal:n hYvä seuRa-palKintO: Kuusankosken ampujat
sal:n YmpäRistö- ja OlOsuhdepalKinnOt: Raseborg skyttar ja mikkelin ampujat

hAulikkolAjien pAlkitut

tRap, n-saRja: satu mäkelä-nummela, Orimattilan seudun urheiluampujat.
tRap, juniORi: jesse Kinnunen, sibbo skyttegille.
tRap, Y-saRja: ari jokinen, lahden ampumaseura.
tRap, Y55-saRja: heikki siivonen, lahden ampumaseura.
sKeet, n-saRja: marjut heinonen, haapaveden ampumaseura.
sKeet, juniORi: vesa pietarila, lounais-hämeen ampujat (Forssa).
sKeet, Y-saRja: lauri leskinen, sibbo skyttegille.
sKeet, Y55-saRja: hartte Ojanen, hyvinkään metsästysampujat.
spORtinG, n-saRja: hanna Keinänen, jakobstads skytteförening.
spORtinG, Y-saRja: jari Rajala, sibbo skyttegille.
spORtinG, juniORi: lassi vesakoski, jakobstads skytteförening.
spORtinG, Y55-saRja: Rune sundqvist, jakobstads skytteförening.

pistoolilAjien pAlkitut

pistOOliampuja: teemu tiainen, poliisien ampumaseura (helsinki).
vuOden pistOOlinuORi: anette Källi, lehtimäen ampujat.
vuOden tYönsanKaRi: ari meinander, lahden ampumaseura.

kiväärilAjien pAlkitut

KivääRimies: henri häkkinen, joensuun ampujat.
KivääRinainen: hanna etula, lahden ampumaseura.
KivääRipOiKa: juho Kurki, Kankaanpään ampujat.
KivääRitYttö: tiia törmälä, Rauman seudun urheiluampujat.

riistAmAAlilAjien pAlkitut

vuOden paRas: poikien joukkue sami heikkilä, tomi-pekka heikkilä ja 
mårten Westerlund, joka voitti vuoden aikana neljä mm-hopeaa, kolme em-
hopeaa ja yhden em-pronssin.
vuOden nuORi ampuja: tomi-pekka heikkilä, Kymppi-64 (Kangasala).
vuOden Yllättäjä: staffan holmström, Raseborg skyttar.

siluettilAjien pAlkitut

vuOden siluettiampuja 2009: marko nikko, sibbo skyttegille.
vuOden pistOOliampuja: pasi hakala, vammalan seudun ampujat.
vuOden pistOOliYllättäjä: jouni jyrä, vammalan seudun ampujat.
vuOden KivääRiampuja: jasmine uuttu, salon seudun ampujat.

prActicAlin pAlkitut

vuOden pRaCtiCal-ampuja 2009: Raine peltokoski, vasa skyttegille – 
vaasan ampujat.
vuOden pRaCtiCal-seuRa 2009: suomussalmen urheiluampujat.

kAsA-AmmunnAn pAlkitut

vuOden Kasa-ampuja 2009: mauri mukari, vähäkyrön viesti.

mustAruudin pAlkitut

vuOden mustaRuutiampuja 2009: timo näätänen lihavainen, sibbo 
skyttegille.

1. Vuoden 2009 kultahippuseura on Siilinjärven Urheiluampujat. Palkinnon vastaanottivat Ritva Väisänen, Pekka Rissanen ja seuran puheenjohtaja Seppo Mahlamäki. 
Palkinnon luovuttivat puheenjohtaja Mikko Nordquist ja varapuheenjohtaja Curt Sjöblom.  2. Vuoden 2009 kultahippuohjaaja on Lammin Ampumaseuran Antero Sorvali. 
3. Vuoden 2009 kultahippuampuja on Joensuun Ampujien Joni Mäkitalo.  4. Haapajärven Ampumaseuran Jukka Mikkonen sai erikoismaininnan ammuttuaan täydet 600 
pistettä ilmakiväärillä.  5. Raseborgs Skyttaren Krister Holmberg voitti tänäkin vuonna huippuampujien cupkilpailun. Palkinnon ojensivat opetusministeriön valtiosihteeri 
Marcus Rantala ja puheenjohtaja Mikko Nordquist.  6. Olosuhde- ja ympäristöpalkinnon saivat Raseborgs Skyttar ja Mikkelin Ampujat. RS:n puolesta palkinnon nouti halli-
tuksen jäsen Anders Holmberg (vasemmalla) ja MA:n puolesta seuran varapuheenjohtaja-sihteeri Matti Hahl.  7. Hyvä seura –palkinnon sai Kuusankosken Ampujat. Palkin-
non nouti puheenjohtaja Jukka Jokinen ja ojensivat puheenjohtaja Mikko Nordquist ja varapuheenjohtaja Curt Sjöblom.  8. Riistamaaliampujien vuoden parhaana palkittiin 
poikien joukkue Mårten Westerlund (vasemmalla), Sami Heikkilä ja Mika Heikkilä, joka voitti vuoden aikana neljä MM-hopeaa, kolme EM-hopeaa ja yhden EM-pronssin. 
Vuoden nuori riistamaaliampuja on Kymppi-64:n Tomi-Pekka Heikkilä. Vuoden yllättäjä on Raseborgs Skyttaren Staffan Holmström, joka laukoi pienoiskiväärin sekajuok-
suissa MM-hopeaa Vierumäki Areenassa Suomen Urheiluopistolla. Riistamaaliampujat palkitsivat Mikko Nordquist ja Curt Sjöblom.  9. Vuoden pistoolinuori on Lehtimäen 
Ampujien Anette Källi ja pistooliampujien vuoden työnsankari on Lahden Ampumaseuran Ari Meinander. Vuoden pistooliampujana palkittu Poliisien Ampumaseuran Teemu 
Tiainen ei päässyt noutamaan palkintoaan.  10. Vuoden kiväärimies Joensuun Ampujien Henri Häkkinen, vuoden kiväärinainen Lahden Ampumaseuran Hanna Etula ja 
vuoden kivääripoika Kankaanpään Ampujien Juho Kurki. Vuoden kiväärityttönä palkittu Rauman Seudun Urheiluampujien Tiia Törmälä ei päässyt noutamaan palkintoaan.
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(kuvateksti)
Satu Mäkelä-Nummela ei päässyt vastaanottamaan 
palkintoaan Suomen Urheiluopiston Vierumäki 
Areenaan, kun hän on kilpailemassa 
maailmancupfinaalissa Pekingissä. Trapin 
maailmancupfinaalissa hän ampui kolmanneksi ja 
sai palkinnon Orimattilan Seudun Urheiluampujien 
pikkujoulujuhlassa 21. marraskuuta.

Suomen ampumaurheiluliitto 
palkitsi Satu Mäkelä-
nummelan vuoden ampujana 
90-vuotisjuhlassaan Suomen 
urheiluopistossa vierumäellä 
lauantaina 31. lokakuuta. vuoden 
2009 aikana Satu Mäkelä-
nummela ampui trapin MM-
pronssia, sijoittui kolmanneksi 
maailmancupfinaalissa, sivusi 
peruskilpailun ME-tulosta 74 
kiekkoa ja teki uuden finaalin  
SE-tuloksen 95 (72+23) kiekkoa. 

Ampumaurheiluliitto palkitsi Vuoden val-
mentajana riistamaalilajien valmenta-

jana toimivan Ville Häyrisen, joka edustaa 
Luhangan Ampujia. Suomalaiset ovat me-
nestyneet mainiosti liikkuvan maalin MM- 
ja EM-kilpailussa tänäkin vuonna. Liikku-
van maalin ampujat voittivat yhdeksän 
hopeaa ja yhden pronssin liikkuvan maalin 
MM-kilpailussa Suomen Urheiluopistossa 
elokuun lopussa. Vuoden nuori ampuja 
on Lounais-Hämeen Ampujien 20-vuoti-
as Vesa Pietarila, joka ampui neljänneksi 
skeetin MM-kilpailussa ennätyksellään 120 
kiekkoa elokuun puolivälissä Mariborissa 
Sloveniassa. Vuoden yllättäjä on Raseborg 
Skyttaren Staffan Holmström, joka voitti 
MM-hopeaa liikkuvan maalin pienoiskivää-
rin sekajuoksuissa Suomen Urheiluopistol-
la. Huippuampujien cupkilpailun voitti Ra-
seborg Skyttaren Krister Holmberg.

- Kyllähän se kannustaa, kun oma työ 
huomioidaan, Satu Mäkelä-Nummela kom-
mentoi valintaansa Vuoden ampujaksi toi-
sen kerran peräkkäin.

Orimattilan Seudun Urheiluampujia 
edustava 39-vuotias Satu Mäkelä-Num-
mela pystyi ampumaan hyvän kauden 
olympiavoittoaan sulatellessaan. Hän pau-
kutti MM-pronssia Slovenian Mariborissa 
11. elokuuta olympiavoiton vuosipäivänä. 
MM-kisassa hän sivusi peruskilpailun ME-
tulosta 74 kiekkoa. Kotimaisen kauden 
päätteeksi hän ampui trapin finaalin SE-tu-
loksen 95 (72+23) kiekkoa Superfinaalissa 
Hollolan Hälvälässä 5. syyskuuta.

- Tämä vuosihan meni ihan huipusti. Oli-
si voinut ajatella, että viime vuoden jälkeen 
joudun menemään pohjia myöten. Kauden 
tulostavoitteeni oli 72 kiekkoa, mikä ylittyi 
kirkkaasti, ja tänäkin vuonna hyvä tulos osui 
kauden tärkeimpään kisaan. MM-pronssi 
on minulle kova saavutus. MM-kisat ovat 
arvoasteikossa heti olympialaisten jälkeen. 
Aivan loistava vuosi. Hyvä ponnistaa ensi 
vuoteen, orimattilalainen Mäkelä-Nummela 
summasi kauttaan.

Satu Mäkelä-Nummela on ainoa suoma-
laisurheilija, jonka nimissä on olympialajin 
voimassa oleva maailmanennätys. Hän on 
vasta kuudes ampuja, joka on onnistunut 
ampumaan ME-tuloksen olympialajissa. Ai-
emmat olympialajien ME-ampujat ovat Esa 
Kervinen, Ralf Westerlund, Tapio Säynevir-
ta, Paavo Palokangas ja Satu Pusila.

- En edes unelmoinut ME-tuloksesta en-
nen kauden alkua. 72 kiekkoakin oli kova 
tulostavoite. Mutta kun ammunta osui koh-
dalleen, niin se vain meni. 74 kiekon ME-
tuloksen sivuamista pidän todella hyvänä 
saavutuksena, kun se on niin pienestä kiin-
ni. Siinä ei saanut karata kuin yksi kiekko. 
Yhdessä sarjassa saattaa helposti mennä 
ohi viisi kuusikin kiekkoa.

Ampumaurheilijat alkavat kilvoitella olym-
piamaapaikoista jo ensi vuonna. Ensimmäi-
set paikat ovat jaossa Kansainvälisen Am-
pumaurheiluliiton (ISSF) kaikkien lajien 50. 
MM-kilpailussa Saksan Münchenissä heinä-
elokuun vaihteessa.

- MM-kisaan satsaan. Leireilen kuusi seit-
semän viikkoa etelässä ennen ensimmäisiä 
maailmancupin kilpailuja (huhtikuun puo-
livälissä Pekingissä). Jos paikan saisi heti 
MM-kilpailusta, se helpottaisi omaa ammun-
taa, Mäkelä-Nummela sanoo.

- Münchenin uudet haulikkoradat ovat aivan 
messevät paikat ampua. Jo viime keväänä siel-
lä ammuttiin hurjan kovia tuloksia maailmancu-
pissa (voittaja venäjän irina laricheva 92=72+20), vaikka 
silloin taustat eivät vielä olleet kunnossa.

Teksti ja kuva:
Matti Viitanen

SatuMäkelä-Num mela
Ampumaurheiluliiton Vuoden ampuja
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vuoden ampuja -palkinto 
jaettiin 40. kerran
suomen ampumaurheiluliitto jakoi vuoden ampuja 
-palkinnon 40. kerran tänä vuonna. palkinto on kiertänyt 
vuodesta 1965 alkaen ja sen kylkeen on kaiverrettu 
yhteensä 42 nimeä, kun 1978 vuoden ampujaksi 
nimettiin kolmikko paavo palokangas, seppo mäkinen 
ja juha Rannikko. heistä jokainen ampui mm-kultaa 
soulissa etelä-Koreassa: palokangas voitti ilmapistoolin, 
mäkinen voitti isopistoolin ja Rannikko voitti 50 metrin 
liikkuvan maalin normaalijuoksut.

mies on saanut 27 kertaa ja nainen 15 kertaa 
vuoden ampuja -palkinnon. neljä kertaa palkinnon ovat 
vastaanottaneet trap-ampuja satu pusila ja kivääriampuja 
juha hirvi. pistooliampuja seppo mäkinen on palkittu 
kolme kertaa.

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
2009 Satu Mäkelä-nummela

(kuvateksti)
Satu Mäkelä-Nummela ei päässyt vastaanottamaan 
palkintoaan Suomen Urheiluopiston Vierumäki 
Areenaan, kun hän on kilpailemassa 
maailmancupfinaalissa Pekingissä. Trapin 
maailmancupfinaalissa hän ampui kolmanneksi ja 
sai palkinnon Orimattilan Seudun Urheiluampujien 
pikkujoulujuhlassa 21. marraskuuta.

Olympialajien
ME-tulos 
harvinaisuus
Suomalaisurheilijat ovat onnistuneet 
tekemään vain kaksi olympialajien 
ME-tulosta 2000-luvulla. Pekka 
Koskela luisteli 1000 metriä 
1.07,00 Salt Lake Cityssä 
USA:ssa 10.11.2007. Satu Mäkelä-
Nummela rikkoi 74 kiekkoa trapin 
peruskilpailussa Mariborissa 
Sloveniassa 11.8.2009. Vain 
Mäkelä-Nummelan ME-tulos on 
enää voimassa. 

Suomalaisurheilijat ovat tehneet 
ME-tuloksia ammunnan, uinnin, 
painonnoston, pikaluistelun 
ja varsinkin yleisurheilun 
olympialajeissa. Vain ampujat 
ovat onnistuneet tasaisesti: 1970-
, 1980-, 1990- ja 2000-luvuilla. 
Painonnostajat ovat tehneet kaikki 
31 ennätystään 1962-1974. Uinnin 
ainoa olympialajien ME-tulos on 
Jani Sievisen 1.58,16 200 metrin 
sekauinnissa 11.9.1994 Roomassa. 
Ennen Pekka Koskelaa edellinen 
pikaluistelun ME-urheilija oli Leo 
Linkovesi, joka spurttasi 500 metriä 
38,0 8.1.1972 Sveitsin Davosissa. 
Pikaluistelijoilla on 8 ME-tulosta. 
Yleisurheilijat ovat tehneet 54 
ME-tulosta, joista tuoreimmat 
ovat Seppo Rädyn keihästulokset 
91,98 ja 96,96 kesältä 1991. 
Suomalaisyleisurheilijat olivat 
ennätysvireessä erityisesti 1920- ja 
1930-luvuilla.

Lähde: Suomen Urheilukirjaston 
Tietopalvelu, Vesa TikanderSatuMäkelä-Num mela

Ampumaurheiluliiton Vuoden ampuja
Suomalaisampujien
ME-tulokset olympialajeissa
lajI tuloS tekIjä pVm ja paIkka

pienoiskivääri 60 ls, makuu (s) 598 esa kervinen 1970 phoenix
Ilmakivääri 60 ls 594 ralf Westerlund 3.3.1985 Varna
Ilmakivääri 60 ls + 10 ls:n finaali 699,1 tapio Säynevirta 3.6.1988 münchen
Vapaapistooli 60 ls (s) 577 paavo palokangas 1979 lvov
trap 75 kiekkoa + 25 kiekon finaali 95 Satu pusila 13.6.1998 Nikosia
trap 75 kiekkoa 74 Satu mäkelä-Nummela 11.8.2009, maribor

Lähde: Suomen Urheilukirjaston Tietopalvelu, Vesa Tikander 

Satu Mäkelä-Nummela ei päässyt 
vastaanottamaan palkintoaan 
Suomen Urheiluopiston 
Vierumäki Areenaan, kun hän 
on kilpailemassa maailman-
cupfinaalissa Pekingissä. 
Trapin maailmancupfinaalissa 
hän ampui kolmanneksi ja sai 
palkinnon Orimattilan Seudun 
Urheiluampujien pikkujoulu-
juhlassa 21. marraskuuta.
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- Kävin eilen hakemassa kiväärin ja käpiste-
lin sitä kotona. Ase on mukavan tuntuinen ja 
minulla on metsästysaseille käyttöä, totesi 
vuoden valmentajana palkittu riistamaa-
livalmentaja Ville Häyrinen tyytyväisenä 
marras-joulukuun vaihteessa.

- Toisaalta valinta yllätti, koska meillä on 
paljon hyviä valmentajia, jotka ovat toimineet 
pitkään lajin parissa. Toisaalta liikkuvan maa-
lin ampujien menestys viime kaudella oli hyvä. 
Kyllä tämä on ehdottomasti isoin huomion-
osoitukseni valmentajana tähän mennessä.

Suomalaiset ovat menestyneet mainios-
ti liikkuvan maalin MM- ja EM-kilpailussa 
tänäkin vuonna. Liikkuvan maalin ampujat 
voittivat yhdeksän hopeaa ja yhden prons-
sin MM-kilpailussa Suomen Urheiluopistos-
sa elokuun lopussa, kolme hopeaa ja yhden 
pronssin ruutiaseiden EM-kilpailussa Kro-
atian Osijekissa heinäkuussa sekä hopean 
ja pronssin ilma-aseiden EM-kilpailussa 
Tshekin Prahassa helmikuussa.

- Ensi vuonna meillä on ilma-aseiden 
EM-kisa talvella sekä ilma- ja ruutiaseiden 
MM-kisa kesällä. Tavoitteet ovat samat kuin 
tänäkin vuonna eli junioreilla henkilökohtai-
nen mitali ja joukkuemestaruus sekä mie-
hissä henkilökohtainen mitali, sanoi Häyri-
nen, joka edustaa Luhangan Ampujia.

- Junnujen kanssa on vähän mietitty, mi-
ten harjoittelun laatua ja yksittäisiä harjoituk-
sia voi parantaa. Krister Holmberg ja Vesa 
Saviahde ovat siinä minun apunani, koska 
heillä on tietämys ja kokemus valmennuk-
sesta Erkki Rintakosken valmennusajas-
ta alkaen. Pyrkimyksenä on kehittää yhtä 
osa-aluetta kerrallaan jokaisella ampujalla 
ja pyrkimyksenä on löytää ne osa-alueet, 
joiden kehittämisestä on eniten hyötyä lop-
putuloksen kannalta. Junioreiden harjoi-

tusmäärät ovat jo aika korkealla, kun Sami 
Heikkilä ja Tomi-Pekka Heikkilä ampuivat 
viime kaudella 30.000 laukausta. 

Ampumaurheiluliitto palkitsi vuoden nuo-
rena ampujana Lounais-Hämeen Ampujia 
edustavan 20-vuotiaan Vesa Pietarilan. Hän 
ampui neljänneksi skeetin MM-kilpailussa 
ennätyksellään 120 kiekkoa elokuun puolivä-
lissä Mariborissa Sloveniassa. Uran ensim-
mäisen arvokilpailumitali jäi kiekon päähän 
uran viimeisessä nuorten sarjan kilpailussa.

- Itselleni valita tuli täytenä yllätyksenä, 
kun riistamaaliampujat ottivat niin paljon mi-
taleita. Arvelin, että joku heistä saa palkin-
non, totesi forssalainen Vesa Pietarila.

- Hieno juttu, kun sain vielä sen kiväärinkin. 
Se on isolle riistalle tarkoitettu. Menee hyvin 

hirvimetsällä ja voi sillä peuraakin ampua. 
Tänä vuonna olen ampunut kolme peuraa. 
Kaksi hirveä olen ampunut aiempina vuosina.

Vesa Pietarila oli ehdolla nuorten olympia-
valmennukseen, mutta hän päätti itse jäädä 
ryhmästä sivuun. Suurin syy on yksinkertai-
sesti raha.

- Ensi vuonna ja ehkä seuraavanakin kier-
rän vain kotimaan kisat. Nyt minun on teh-
tävä töitä ja kerättävä rahaa, jotta on varaa 
kiertää kisoja ulkomailla.

Vuoden yllättäjänä Ampumaurheiluliitto 
palkitsi Raseborg Skyttaren Staffan Holm-
ström, joka voitti MM-hopeaa liikkuvan maa-
lin pienoiskiväärin sekajuoksuissa Suomen 
Urheiluopistolla. Lisäksi Holmström laukoi 
MM-hopeaa Krister Holmbergin ja Vesa 
Saviahteen kanssa pienoiskiväärin seka- ja 
normaalijuoksujen joukkuekilpailuissa.

- Valinta vuoden yllättäjäksi ei enää tul-
lut yllätyksenä, totesi 23-vuotias salolainen 
Staffan Holmström.

- Palkintokivääri oli yllätys. Kunhan saan 
aseen, niin kiikari vain päälle ja hirvimetsäl-
le. Kyllä aseelle käyttöä on.

MM-kisojen jälkeen Holmström oli vähän 
aikaa ampumatta. Nyt käy lajiharjoituksissa 
vähintään yhtä innokkaasti kuin MM-kisaan 
valmistautuessaan.

- EM- ja MM-kisat ovat tavoitteenani. Jouk-
kueeseen pääsy on itsestäni kiinni, mutta 
hyvin pitää ampua. EM-kisassa ammutaan 
vain ilma-aseella. MM-kisassa on neljä kil-
pailua (ilma- ja pienoiskivääri) ja sinne oli-
si mukava päästä, kun mahdollisuuksia on 
enemmän, Holmström pohti tulevaa.

- Tammikuussa käymme ampumassa Ruot-
sin Sävsjössä Swedish Cupissa ja Tshekin Pil-
senissä. Täytyy vain yrittää ampua rennosti ja 
katsoa, mihin se riittää – niin kuin aina.

Sako Oy palkitsi vuoden yllättäjän, vuoden nuoren ampujan, vuoden valmentajan ja vuoden ampujan Sako 85 Hunter -metsästysluodikolla kaliiperissa 9,3x66 
Sako. Kuvassa ovat yllättäjänä palkittu Staffan Holmberg, parhaana nuorena ampujana palkittu Vesa Pietarina ja parhaana valmentaja palkittu Ville Häyrinen.

ampumaurheiluliitto palkitsi 
vuoden valmentajana ville 
häyrisen, vuoden nuorena 
ampujana vesa Pietarilan ja 
vuoden yllättäjänä Staffan 

holmströmin 90-vuotisjuhlassaan 
Suomen urheiluopistossa 

vierumäellä lauantaina 
31. lokakuuta. Metsästystä 

harrastava kolmikko sai kukkien 
ja pokaalien lisäksi erittäin 

mieluisan palkinnon, kun Sako oy 
palkitsi heidät ja vuoden ampuja 
Satu Mäkelä-nummelan Sako 
85 hunter -metsästysluodikolla 

kaliiperissa 9,3x66 Sako.

Teksti: Matti Viitanen
Kuva: Juha Soini

ville häyrinen, vesa Pietarila ja Staffan holmström

  pokkasivat kiväärin
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Onnittelemme
   90-v. Ampumaurheiluliittoa!

HUIPPUTULOKSIIN!

www.ukpallas. 

Monet Suomen parhaimmista ampujista käyttävät:
 - RWS ilma-ase ja .22 cal. patruunoita
 - RC   Trap / Skeet patruunoita
 - NORMA tarkkuuspatruunoita

suomen 
matkatoimisto

– 
URHEILUMATKOJEN 

  YKKÖNEN!

Ampumaurheiluliiton 
virallinen matkatoimisto
Puh. 0600-97001 (1,97 /vastattu puhelu + pvm)

www.forssankp.fiwww.actaprint.fi

FKP_Acta_185x40  17.11.2009  17:09  Sivu 1
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- Oli talviolympialaismeininki. Kukaan ei lähde edes harjoittelemaan 
tällaisella kelillä tai edes laittaisi koiraansa ulos, Satu Mäkelä-Num-
mela kuvaili maailmancupfinaalin poikkeuksellisia oloja Pekingin 
olympia-areenalla.

Kisajärjestäjät miettivät kisojen, naisten trapin ja skeetin sekä 
miesten trapin ja skeetin, keskeyttämistä ja lyhentämistä, mutta 
päättivät viedä kisat läpi suunnitellusti, vaikka lunta satoi kymmen-
kunta senttiä aamupäivän aikana. Urheilijat sopeutuivat talvisiin 
oloihin parhaansa mukaan, mutta tulokset osoittavat, ettei se kai-
kilta onnistunut. Esimerkiksi naisten trapissa MM-kultaa tänä vuon-
na voittanut Italian 17-vuotias Jessica Rossi osui finaalissa vain 9 
kiekkoon ja putosi peruskisan jälkeiseltä kakkospaikalta viidenneksi 
tuloksella 72 (63+9).

- Kahdessa ensimmäisessä sarjassa en nähnyt kiekkojen lähtöjä 
kunnolla (sarjat 19 ja 19). Kolmanteen sarjaan sain ampujanlasit 
Ruotsin Håkan Dahlbyltä ja niillä näin kolmannessa sarjassa pa-
remmin (22). Håkan sanoi, että lasit on tehty tällaiseen keliin. Nyt 
jouduin investoimaan laseihin, Mäkelä-Nummela sanoi.

- Kiekkojen lähdöt näkyivät niin huonosti, että peruskilpailussa 
esimerkiksi Stefecekova jätti pari kiekkoa ampumatta, kun hän ei 
nähnyt, mihin kiekko lähti. 

Kolmas sija on Satu Mäkelä-Nummelan ensimmäinen palkinto-
pallisijoitus maailmancupfinaaleissa, mikä kruunaa hänen hyvän 
kautensa. Kauden aikana Mäkelä-Nummela voitti MM-pronssia, 
sivusi trapin peruskilpailun ME-tulosta 74 kiekkoa ja ampui trapin 
finaalin SE-tuloksen 95 (72+23) kiekkoa.

- Ainahan se on kiva kolmen joukossa olla. Kolme yleensä maini-
taan ja neljäs jää jo mainitsematta, Mäkelä-Nummela totesi.

- Tästä kaudesta voi sanoa vain positiivista. Finaaleja voisi jossitel-
la, mutta sellainen ei kannata. Ihan erinomainen kausi. Huippujuttu.

Orimattilan Seudun Urheiluampujia edustava 39-vuotias Satu 
Mäkelä-Nummela on vasta kahdeksas suomalainen, joka on am-
punut palkintopallisijoituksen maailmancupfinaaleissa. Suomalai-
silla on ollut erittäin hyvä kausi maailmancupfinaaleissa, kun olym-
piapronssimitalisti Henri Häkkinen ampui kolmanneksi ilmakiväärillä 
26. lokakuuta Kiinan Wuxissa. 

Vuodesta 1988 alkaen ammuttujen maailmancupfinaalien historian 
aikana suomalaisampujat ovat nousseet 15 kertaa palkintokorokkeel-
le. Suomalaisilla on 1 kultamitali, 8 hopeamitalia ja 6 pronssimitalia.

haulikkolajien MaailMancuP
Peking, Kiina, 1.11.2009
trap, naiset, 75 kiekkoa + 25 kiekon finaali: 
) Yingzi Liu Kiina 84 (69+15), 2) Zuzana Stefecekova Slovakia 
79 (61+18), 3) Satu Mäkelä-nummela Suomi 75/1 uusinnassa 
kolmannesta sijasta (60+15), 4) Susanne Kiermayer Saksa 75/0 /
(62+13), 5) Jessica Rossi 72/1 (63+9), 6) Xingyu Lu Kiina 72/0 
(62+10), 7) Daniela Del Din San Marino 56, 8) Irina Laricheva Ve-
näjä 56, 9) Alessandra Perilli San Marino 54, 10) Daina Gudzinevi-
ciute Liettua 50, 11) Jana Mezeiova Slovakia 49.

Teksti: Matti Viitanen
Kuvat: Matti Nummela

Satu Mäkelä-nummela kolmas
trapin maailmancupfinaalissa Pekingin lumisateessa

olympiavoittaja Satu Mäkelä-nummela ampui 
kolmanneksi trapin maailmancupfinaalissa 
Pekingissä sunnuntaina 1. marraskuuta. 75 (60+15) 
kiekkoa rikkonut Mäkelä-nummela voitti Saksan 
Susanne Kiermayerin uusinnassa kolmannesta 
sijasta kiekoin 1-0. Kovassa lumisateessa käydyn 
maailmancupfinaalin voitti Kiinan Yingzi liu 84 
(69+15) kiekolla ja toiseksi sijoitti Slovakian Zuzana 
Stefecekova 79 (61+18) kiekolla.
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suomalaismitalistit 
maailmancupFinaaleissa:
kultamitalistit:

Satu Pusila, 1993, kaksoistrap

hopeamitalistit:
Maarit Lepomäki, 2004, skeet
Marko Kemppainen, 2001, skeet
Satu Pusila, 1998, trap
Juha Hirvi, 1998, pienoiskivääri, 3x40 ls
Juha Hirvi, 1997, pienoiskivääri, 3x40 ls
Juha Hirvi, 1996, pienoiskivääri, makuu, 60 ls
Satu Pusila, 1994, kaksoistrap
Raimo Kauppila, 1993, kaksoistrap

pronssimitalistit:
Satu Mäkelä-Nummela, 2009, trap
Henri Häkkinen, 2009, ilmakivääri 60 ls
Marko Kemppainen, 2004, skeet
Juha Hirvi, 1998, pienoiskivääri, makuu, 60 ls
Pasi Wedman, 1997, liikkuva maali, ilmakivääri, 60 ls
Juha Hirvi, 1994, pienoiskivääri, 3x40 ls

maailmancupfinaalin mitalistit löytyvät issF:n nettisivuilta osoitteesta:
www.issf-shooting.org/results/historicalmedalwinners.ashx

Heikki Meriluoto ampui seitsemänneksi ja Marko Kemppai-
nen kahdeksanneksi skeetin maailmancupfinaalissa Pekin-

gissä maanantaina 2. marraskuuta. Siilinjärven Urheiluampujien 
32-vuotias Meriluoto rikkoi 116 (24+24+23+23+22) kiekkoa ja 
Suomussalmen Urheiluampujia edustava 33-vuotias Kemppai-
nen 115 (24+25+20+22+24) kiekkoa. Talvisissa oloissa käydyn 
kisan kuuden parhaan finaaliraja oli 118 kiekkoa.

Pekingin olympia-areenalla ammutun skeetin maailmancup-
finaalin voitti Ranskan 24-vuotias Anthony Terras 145 (121+24) 
kiekolla. Hopeamitalin laukoi USA:n 20-vuotias Vincent Han-
cock 143 (122+21) kiekolla ja pronssimitalin Kyproksen 28-vuo-
tias Georgios Achilleos 142 (120+22) kiekolla. Achilleos voitti 
kiekoin 8-7 Norjan Tore Brovoldin uusinnassa kolmannesta si-
jasta. Samat ampujat ottivat kärkisijat myös 2008 olympialaisis-
sa Pekingissä: kultamitalisti Hancock, hopeamitalisti Brovold, 
pronssimitalisti Terras sekä viides Achilleos.

- Olen tyytyväinen ja onnellinen ja mieli on hyvä, kun olin 
paras suomalainen, kuopiolainen Heikki Meriluoto kommentoi 
uransa ensimmäistä maailmancupfinaalia.

- Olen pettynyt ja mieli on paha, kun olin huonoin suomalai-
nen, suomussalmelainen Marko Kemppainen kommentoi uran-
sa viidettä maailmancupfinaalia. 2004 olympiahopeaa voittanut 
Kemppainen on ampunut vuoden 2001 maailmancupfinaalissa 
toiseksi ja vuoden 2004 maailmancupfinaalissa kolmanneksi.

haulikkolajien MaailMancuP
Peking, Kiina, 1.-2.11.2009

Skeet, miehet, 125 kiekkoa + 25 kiekon finaali:
1) Anthony Terras Ranska 145 (121+24), 2) Vincent Hancock 
USA 143 (122+21), 3) Georgios Achilleos Kypros 142/8 
uusinnassa kolmannesta sijasta (122+20), 4) Tore Brovold 
Norja 142/7 (118+24), 5) Jan Sychra Tshekki 140 (120+20), 6) 
Harald Jensen Norja 139 (120+19), 7) heikki Meriluoto Suomi 
116 (24+24+23+23+22), 8) Marko Kemppainen Suomi 115 
(24+25+20+22+24), 9) Valerio Luchini Italia 115, 10) Ennio 
Falco Italia 115, 11) Andrei Ineshin Viro 108, 12) Zaid Almutairi 
Kuwait 107.

j Satu Mäkelä-Nummela joutui peruskilpailussa ampumaan kunnon 
lumimyräkässä.

hh Naisten trapin finalistit ja tuomarit värjöttelivät finaaliesittelyssä. Satu 
Mäkelä-Nummela lähti finaaliin kuudennelta sijalta. 
h Naisten trapin ja skeetin kisapäivänä satoi todella paljon lunta. Samana 
päivänä miehet ampuivat skeetin ja trapin kolme ensimmäistä sarjaa.

l Naisten trapin maailmancupfinaalin kolme parasta: hopeamitalisti 
Slovakian Zuzana Stefecekova, kultamitalisti Kiinan Yingzi Liu ja 
pronssimitalisti Satu Mäkelä-Nummela. Vuosi sitten samalla areenalla 
Mäkelä-Nummela voitti olympiakultaa ja Stefecekova olympiahopeaa. Liu oli 
olympialaisissa 12:s.

Meriluoto 7:s ja Kemppainen 8:s
skeetin maailmancupfinaalissa Pekingissä



- Silloin en lähtenyt sillä lailla, että Pekingissä 
varmuudella ollaan kilpailemassa. Olin juuri 
saanut opiskelut päätökseen vuonna 2005, ja 
sitten tuloskunto rupesi nousemaan sopivan 
ripeästi. Nyt mietin asioita eri lailla. Lontoo 
on asetettu tavoitteeksi, mutta pitää jostain 
hommata paikka, Henri Häkkinen sanoo.

Olympiamaapaikkoja on jaossa ensim-
mäisen kerran MM-kilpailuissa ja sen jälkeen 
vuoden 2011 maailmancupeissa. 29-vuoti-
aan Häkkisen suunnitelmat ensi vuodeksi ja 
kohti Lontoota tarkentuvat lähiviikkoina.

- Suuntaviivat ovat aika joustavat. Ensi 
vuodesta ei vielä tarkkaa ohjelmaa ole, mut-
ta se rakentuu tässä kuukauden aikana.

Syksyn kilpailut päättyivät Häkkisen osal-
ta komeasti Pekingissä, jossa hän ampui 
kautta aikain seitsemäntenä suomalaisena 
palkintopallille maailmancupin finaalissa. 
Kokonaisuudessaan Häkkinen on kauteen-
sa tyytyväinen, vaikka jäikin muutamassa 
kilpailussa kaipaamaan itseltään viimeistä 
venymistä omalle parhaalle tasolleen.

- Kauden päätavoitteet olivat harjoitus-
puolella, ja näin kauden jälkeen jäi sellainen 
tuntuma, että jossain taidettiin onnistuakin. 
Olympialaiset eivät kauteen tuntuneet paljon 
vaikuttavan. Joskus on kauden mittaan tun-
tunut, että tuolla kansainvälisissä kilpailuissa 
on ollut rennompaa ampua.

Loppuvuoden ohjelmaan kuului leiri Tan-
huvaarassa marraskuussa ja vielä joulu-
kuussa Vierumäellä.

uusia välineitä suoritustekniikan 
rakennusoppiin
Tulevana vuonna on MM-kilpailuiden lisäksi nel-
jä maailmancupia ja ilma-aseiden EM-kilpailut.

- Ensi vuoden maailmancupit ovat hyviä 
ja tärkeitä kisoja. Niistä ainakin Sydney jää 
väliin. Sen sijaan on parempi keräillä voimia 
ja treenata hyvin, Häkkinen tietää jo.

Ilmakivääri on Hollolassa asuvalle urheilijal-
le edelleen päälaji, jossa menestyskin on tois-
taiseksi ollut pienoiskiväärilajeja parempaa.

- Muutaman kerran väläyttelin asentoki-
sassa, että polvi ja makuu voisi kulkeakin. 
Ne menevät siinä rinnalla ja tuovat harjoitte-
luun hyvää lisää. Mitään kauhean radikaale-
ja muutoksia ei ole tulossa valmennukseen, 
mutta pikkuisen uusia välineitä enemmän 
leirikäyttöön, Häkkinen sanoo.

Uusilla välineillä Häkkinen tarkoittaa Kilpa- 
ja Huippu-urheilun tutkimuskeskukselta KI-
HUlta käyttöön saatavia suoritustekniikkaan 
uutta oppia ja näkemystä tuovia laitteita.

- Oppia siitä, miten hyvä suoritustekniikka 
rakentuu. Oppii yhä paremmin näkemään 
suorituksen ennusmerkit.

”En ole mitaleita miettinyt”
Työnantaja Puolustusvoimat on osaltaan 
tukenut Viestirykmentissä työskentelevän 
Häkkisen urheilu-uraa kiitettävästi aina, mut-
ta työtehtävien vaihdoksen myötä tilanne on 
nyt kuulemma entistäkin parempi.

- Työt on nyt vieläkin paremmin sovitetta-
vissa urheilun kanssa. Pystyn entistä parem-
min sovittamaan virkatyön ja urheilun pidem-
mällä ajalla, iloitsee Häkkinen, joka palvelee 
nyt Viestirykmentin esikunnassa.

Kolmeen vuoteen Joensuun Ampujien 
edustajallekin mahtuu monenlaisia arvoki-
soja, kuten ensi vuoden MM-kilpailut. Ky-
symyksen välitavoitteista Häkkinen väistää, 
ja korostaa urheilemisesta nauttimista ja 
omaan tekemiseen keskittymistä.

- Kun on hyvässä kunnossa ja ammunta 
kulkee, niin tulosten myötä sijoituksetkin ovat 
hyviä. En ole mitaleita miettinyt.

Pekingissä Häkkinen yllätti pronssillaan 
monet, Lontoosta häneltä jo odotetaan pal-
jon. Ampuja itse ei ole tilanteesta moksis-
kaan.

- Yritän säilyttää kohti Lontoota sen aja-
tusmaailman, ettei olisi pakkopullaa vaan on 
vain hyvien kilpailuiden ampumista. Väkisin 
ei tule tuloksia, vaan urheilun ilo pitäisi säilyt-
tää koko ajan. Se on kaikkein vaikeinta.

 hEnri hÄKKinEn
 joustavin suuntaviivoin kohti Lontoon olympialaisia

”uRheilun ilO pitäisi säilYttää KOKO ajan”

Teksti: Heidi Lehikoinen   Kuvat: Matti Viitanen

Henri Häkkisen kolme vuotta 
ennen Lontoon olympialaisia 
käynnistyvät täysin 
toisenlaisessa tilanteessa kuin 
vastaavat ennen Pekingin 
olympialaisia. Pekingiin hän 
yritti päästä, nyt olympialaiset 
ovat edellisten kisojen 
pronssimitalistille selvä tavoite.

Henri Häkkinen on kilpaillut ilmakiväärin 
maailmancupfinaaleissa kaksi kertaa. Hän oli 
tänä vuonna kolmas ja viime vuonna neljäs.
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Henri Häkkinen ampui kolmanneksi ilma-
kiväärin maailmancupfinaalissa Kiinan 

Wuxissa maanantaina 26. lokakuuta. Häkki-
nen tähtäsi 698,6 (595+103,6) pistettä. Maail-
mancupfinaalin voitti Kiinan Qinan Zhu 701,7 
(598+103,7) pisteellä ja toiseksi sijoittui Un-
karin Peter Sidi 700,5 (599+101,5) pisteellä.

Kiinan 24-vuotias Qinan Zhu on viime vuo-
sien parhaita, ehkä paras ampuja miesten il-
makiväärissä. Hän on voittanut olympiakultaa 
2004 Ateenassa ja olympiahopeaa 2008 Pe-
kingissä. Lisäksi hän on tähdännyt MM-prons-
sia 2006 Kroatian Zagrebissa. Ilmakiväärin 
maailmancupfinaalin hän on voittanut kolme 
kertaa (2004, 2007 ja 2009). Hänen meriittilis-
tallaan on yhdeksän ilmakiväärin maailman-
cupin voittoa, joista kaksi tänä vuonna.

60 laukauksen peruskilpailun jälkeen Un-
karin Peter Sidi johti maailmancupfinaalia 599 
pisteellään. Qinan Zhu oli toisena 598 pisteel-
lä, Kiinan Yifei Cao kolmantena 596 pisteellä 
ja Henri Häkkinen neljäntenä 595 pisteellä. 
10 laukauksen finaalissa Zhu nousi 103,7 pis-
teen sarjallaan ykköseksi ja Häkkinen 103,6 
pisteen sarjallaan kolmanneksi. Sidi laukoi 
101,5 pistettä. Kisan parhaan finaalisarjan 
104,1 pistettä tähtäsi Intian Gagan Narang, 
joka sai peruskisassa kasaan vain 591 pistet-
tä ja sijoittui lopulta kuudenneksi.

Häkkinen kilpaili koko finaalisarjan erittäin 
tasaisesti kolmannesta sijasta Caon kanssa. 

Kun Häkkinen tähtäsi viimeisellä laukauksel-
laan 10,8 pistettä ja Cao 10,2 pistettä, Häk-
kinen nousi kymmenyksellä Caon ohi.

- Peruskilpailu ja finaali olivat aika saman-
laista ampumista. Tulokseen olen tyytyväi-
nen, vaikka pari pistettä enemmänkin olisi 
voinut tulla, hollolalainen Häkkinen kommen-
toi uransa ensimmäistä palkintopallisijoitus-
taan maailmancupfinaalissa.

- Ammunta oli suurin piirtein samalla ta-
solla mitä viime aikojen harjoituksissakin.

Pekingin erittäin hienossa ampumaurhei-
lukeskuksessa olympiapronssia 2008 voitta-
nut Häkkinen kehui Wuxin urheilukeskuksen 
komeaksi paikaksi.

- Samaa tasoa Pekingin kanssa, joten asi-
at ovat kunnossa.

Henri Häkkinen on vasta seitsemäs suo-
malainen, joka on ampunut palkintopallisijoi-
tuksen maailmancupfinaalissa. Suomalais-
ten edellinen palkintopallisijoitus oli vuodelta 

2004, jolloin Maarit Lepomäki ampui toiseksi 
naisten skeetin ja Marko Kemppainen kol-
manneksi miesten skeetin maailmancupfi-
naalissa. Kun Satu Mäkelä-Nummela laukoi 
naisten trapin maailmancupfinaalissa kol-
manneksi Pekingissä 1. marraskuuta, suo-
malaisampujat ovat nousseet yhteensä 15 
kertaa palkintokorokkeelle maailmancupfi-
naaleissa. Suomalaisilla on 1 kultamitali, 8 
hopeamitalia ja 6 pronssimitalia.

kivääri- ja pistoolilajien maailmancup-
Finaali, WUXI, KIINA, 26.-28.10.2009

ilmakivääri, 60 ls + 10 ls:n finaali, miehet:
1) Qinan Zhu Kiina 701,7 (598+103,7), 2) peter sidi 
unkari 700,5 (599+101,5), 3) henri häkkinen 
Suomi 698,6 (595+103,6), 4) Yifei Cao Kiina 
698,5 (596+102,5), 5) vaclav haman tshekki 696,7 
(595+101,7), 6) Gagan narang intia 695,1 (591+104,1), 
7) sergy Rikhter israel 695,0 (592+103,0), 8) vitali 
Bubnovich valko-venäjä 692,9 (593+99,9).

häkkinen kolmas
ilmakiväärin maailmancupfinaalissa

Neljä suomalaista maailmancupfinaaleissa
Yhteensä neljä suomalaista ampui maailmancupfinaalissa tänä vuonna, kun paikan ovat 
Häkkisen lisäksi Satu Mäkelä-Nummela kilpaili naisten trapissa (3:s) sekä Heikki Meriluoto 
(7:s) ja Marko Kemppainen (8:s) miesten skeetissä.

15 olympialajin maailmancupfinaaleissa kilpailee lajista riippuen 10-12 maailman paras-
ta. Maailmancupfinaaleiden tulokset löytyvät Kansainvälisen Ampumaurheiluliiton (ISSF) 
internet-sivustolta osoitteesta www.issf-shooting.org/results/results_overview.ashx

Henri Häkkinen ampui ilmakiväärin maailmancupissa tänä vuonna kaksi kertaa palkintopallisijoituksen, 
kun hän oli kolmas sekä maailmancupfinaalissa että Milanon-maailmancupissa. Kuva on ruutiaseiden 
EM-kilpailusta Kroatian Osijekista, jossa Häkkinen jäi mitalitta. 300 metrin vakiokiväärin 3x20 laukauksen 
kilpailussa hän hävisi tasapistein sisäkymppivertailulla EM-hopean ja EM-pronssin.

henri 
häkkinen
SyNtymäaIka: 16.6.1980
SyNtymäpaIkka: joensuu
kotIpaIkka: hollola
Seura: joensuun ampujat
heNkIlökohtaINeN ValmeNtaja:
tapio Säynevirta
aVIoSääty: avioliitto
ammattI / koulutuS:
upseeri / sotatieteiden maisteri
työNaNtaja:
puolustusvoimat, Viestirykmentti
aSeet: anschütz 9003, anschütz 1913, 
Grünig & elmiger Ft300 ja St200
patruuNat:
h&N, lapua midas, lapua 6mmbr
VaruSteet: kurt thune
yhteIStyökumppaNIt: Centra-tähtäimet, 
deep lead, Carlsson

SAAVUTUKSIA:
3:s ilmakiväärin maailmancupfinaalissa, 698,6 (595+103,6) pistettä, 26.10.2009, Wuxi (Chn) 
3:s ilmakiväärin maailmancupissa, 697,6 (595+102,6), 23.5.2009, milano (ita)
3:s ilmakiväärissä olympialaisissa, 699,4 (598+101,4), 11.8.2008, peking (Chn) 
3:s 300 m:n vapaakiväärin 3 x 40 ls:n em-kilpailussa, 1172, 21.7.2007, Granada (esp)
4:s ilmakiväärin maailmancupfinaalissa, 701,9 (599+102,9), 5.11.2008, Bangkok (tha) 
5:s ilmakiväärin maailmancupissa, 697,9 (595+102,9), 2006, Guangzhou (Chn)

6:s ilmakiväärin maailmancup, 698,3 (596+102,3), 3.6.2007, münchen (GeR)
7:s pienoiskiväärin makuuasennon maailmancupissa 696,5 (595+101,6), 20.4.2009, peking (Chn)

SE-TULOKSET:
täydet 600 pistettä ilmakiväärin 60 ls:n peruskilpailussa pieksämäellä 16.2.2008
702,4 pistettä ilmakiväärin 60 ls:n + 10 ls:n finaalin kilpailussa hankasalmella 5.2.2006
588 pistettä 300 m:n vakiokivääri 3 x 20 ls:n kilpailussa haminassa  25.8.2007
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Teksti: Heidi Lehikoinen   Kuva: Matti Viitanen

Kiväärilajien päävalmentaja Juha Hirvi etenee urheilijoiden-
sa kanssa kohti Lontoon 2012 olympialaisia kovin tavoittein 
mutta iloisella mielellä.

- Teemme tosissamme töitä, mutta emme vakavasti. Meillä on 
aika kovia tavoitteita joukkueena ja jokaisella urheilijalla. Olympia-
paikkoja emme sen kummemmin mieti, niitä tulee (hyvien tulosten) 
kylkiäisinä sitten kun tulee, Hirvi kuittaa ensimmäisen etapin eli 
maapaikkojen tavoittelun.

Kuusissa kesäolympialaisissa Suomea edustaneella Hirvellä on 
omalta uraltaan paljon kokemusta olympiapaikkojen hankkimisestakin.

- Minulla ei ollut koskaan kisassa tavoitteena olympiapaikka, vaan 
hyvät suoritukset. Muistaakseni sain näillä suorituksilla Suomelle 
kahdeksan paikkaa, Hirvi sanoo.

Pekingin jälkeen päävalmentajaksi siirtynyt Hirvi summaa vuoden 
olleen suojateilleen pääosin ihan hyvä.

- Tulokset ovat olleet nousujohteisia suurin piirtein kaikilla, ihan 
mukavasti on mennyt. Huippujen osalta Pekingin jälkeen täytyi jol-
lain tapaa huilatakin, että jaksaa sitten kohti Lontoota. Meillä oli tosi 
hyvä treenivuosi.

Hyväksi treenivuoden teki se, että Hirvi kokee kaikkien urheilijoi-
densa saaneen vähän lisää kovuutta harjoitteluun. Kovenevassa 
kilpailussa oman tekemisenkin täytyy koventua.

- Sitä kovuutta ja vaihtelua saimme aikaiseksi. Olympiaryhmä ja 
nousevat urheilijat tekivät kovasti töitä, ryhmässä on ollut hyvä ja 
kannustava henki.

Jo huipulla oleville urheilijoille Hirvi kaipaa vielä lisää kilpailuvar-
muutta, kovuutta lajin kovimmalla tasolla.

- Etteivät onnistumiset olisi vain satunnaisia. Silloin täytyy uskal-
taa ottaa riskejä. Kun tavoitellaan isoja palkintoja, tarvitaan vähän 

uskallusta. Kun pysyy koko ajan turvallisella tasolla, ei menetä kas-
voja, mutta ei voitakaan. Voittajat ovat niitä, jotka uskaltavat ottaa 
riskejä. Esimerkiksi uskaltavat erilaisissa olosuhteissa käyttää asioi-
ta, joita on harjoituksissa opeteltu, Hirvi sanoo ja jatkaa:

- Joskus tulee turpiinkin, mutta se on vain kestettävä, jos haluaa 
voittaa.

testauksesta ja tutkimuksesta lisätukea valmennukseen
Kivääriampujat pääsevät enenevässä määrin hyötymään testauk-
sesta ja tutkimuksesta tulevaisuudessa, sillä yhteistyö Suomen Ur-
heiluopiston ja Kilpa- ja Huippu-urheilun tutkimuskeskuksen kanssa 
on käynnistynyt hyvin.

- Pikkuhiljaa olemme aloittaneet testaamaan. Pikkuhiljaa löyde-
tään ne asiat, joita me haluamme testata. Näin aluksi se on vielä 
enemmän testaamista testaamisen vuoksi.

Hirvelle itselleen vuosi on ollut työntäyteinen, mutta antoisa. Oman 
uran jälkeen valmentajaksi siirtyminen kävi jouhevasti, sillä urheili-
jat, taustajoukot ja kilpailupaikat olivat jo entuudestaan tuttuja.

- Mielenkiintoista ja mukavaa on ollut. Itsekin on joutunut opette-
lemaan joitakin asioita, kuten suunnittelua ja muuta yleistä hommaa 
mitä tähän liittyy. Valmentaminen on mukavinta ja se menee iisisti, 
Hirvi naurahtaa.

Ensi vuoden päätähtäin on luonnollisesti MM-kilpailuissa, mutta 
hyviä kovia kisoja ampujat hakevat myös maailmancupeista. Aino-
astaan ensimmäinen, Sydney, jää suomalaisampujilta väliin.

- Maailmancupit ovat ihan hyvä runko ykkösampujillemme. Siellä 
on kovia hyviä kisoja. Euroopan kisoihin lähtee enemmänkin am-
pujia, ehkä myös junioreista joitain hakemaan kansainvälistä koke-
musta, Hirvi hahmottelee.

KivÄÄrilajiEn arvoKilPailut 2010
7.-14.3. ilma-aseiden EM-kilpailut, Meråker, norja
20.-28.3. maailmancup, Sydney, australia
15.-25.4. maailmancup, Peking, Kiina
22.-31.5. maailmancup, Fort Benning, uSa
22.-30.6. maailmancup, Belgrad, Serbia
29.7.-11.8. MM-kilpailu, München, Saksa

Juha Hirvi tekee suojatteineen töitä tosissaan muttei vakavasti 
”olympiapaikkoja tulee kylkiäisinä sitten kun tulee”

Ampumaurheiluliiton kiväärilajien päävalmentaja Juha Hirvi.
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Orimattilalaiset haulikkoampujat ryhtyivät suunnittelemaan 
haulikkorataa jo 1970-luvun lopulla, silloin Orimattilan Jy-
myn jäseninä. Nykyiselle paikalleen Orimattilan Salolaan he 

rupesivat rakentamaan rataa 1980-luvun alussa. Ensimmäiset heit-
timet he kiinnittivät heitinhautoihin 1984 ja ensimmäisen Suomen 
mestaruuskilpailun he pitivät 1985.

- Pentti Saloranta oli primus motorina, kun nykyistä rataa aloimme 
rakentaa. Pena kävi maailmalla kilpailemassa ja toi sieltä ideoita ra-
kentamiseen, Olavi Malminen muistelee.

Ensimmäisessä rakennusvaiheessa haulikkoampujat tekivät kak-
si trap-rataa, nykyisen kakkos- ja kolmosradan. Pari vuotta myö-
hemmin valmistui paviljongin ensimmäinen osa, joka oli noin 65 
neliömetrin maja. Nyt Orimattilan ratoja voi kutsua ampumaurhei-
lukeskukseksi: ykkös-, kakkos- ja kolmosradoilla voi ampua trap-
lajeja ja skeetiä sekä nelosradalla kansallista trapia ja skeetiä. Pa-
viljongin toinen osa, noin 130 neliömetrin laajennuS valmistui 2005 
EU- hankkeena. Lisäksi alueella on radat kivääri- ja pistoolilajeille 
sekä hirvirata ja ampumahiihtorata.

- Orimattilan kaupunki on alusta asti suhtautunut positiivisesti 
radan rakentamiseen. Alue on merkitty maakuntakaavaan am-
pumarata-alueeksi ja taloudellisesti kaupunki on tukenut ratojen 
rakentamista yhdessä opetusministeriön kanssa. Yhteistoiminnas-
sa kaupungin kanssa maankaatopaikka on muotoiltu ratoja suo-
jaavaksi, mittavaksi meluvalliksi. Vallin ansiosta alueen meluarvot 
alittavat selvästi ympäristölain vaatimukset. Orimattilan Jymy oli jo 
1970-luvun lopulla maan ylivoimaisesti paras trap-seura ja hau-
likkoammunta oli jo silloin Orimattilan ykkösurheilulaji. Nummelan 
Matti voitti trapin Euroopan mestaruuden 1983 ja Timo Nieminen 
oli neljäs Los Angelesin olympialaisissa 1984 ja SM-kisoissa saattoi 
olla 6-7 orimattilalaisampujaa kymmenen parhaan joukossa, Mal-
minen kertoo.

- 1980-luvulla opetusministeriö ja kuntasektori rahoittivat parem-
min rakennushankkeita kuin nykyisin. Esimerkiksi OPM saattoi tu-
kea hankkeita 20 prosentin osuudella. Nykyisin isot ratahankkeet 
syntyvät EU-rahoituksella, joka on noin puolet hankkeen kustannuk-
sista rahoitusohjelmasta riippuen.

Orimattilalaiset haulikkoampujat edustivat Jymyä ja toimivat Jy-
myn haulikkokerhona 1996 asti. 28.8.1996 he perustivat Orimattilan 
Seudun Urheiluampujat, jolle Jymy myi haulikkoradat 180.000 mar-
kalla 7. lokakuuta. Lisäksi OSU otti vastattavakseen opetusministe-
riön 25.000 markan lainan korkoineen.

Satu-rata aikalisällä
Satu Mäkelä-Nummela ampui OSU:n ensimmäisen olympiakulta-
mitalin trapissa Pekingin olympialaisissa 2008. Olympiakultamita-
lijuhlissa OSU nimesi nelosradan ”Satu-radaksi” ja lupasi rakentaa 
sen ”viimeisen päälle kuntoon”. Hanke on tauolla siihen asti, kun 
Vaasan hallinto-oikeus ratkaisee ampumaurheilukeskuksen ympä-
ristöluvasta tehdyt valitukset. Runsaat kaksi vuotta kestänyt käsitte-
ly päättynee joulukuussa.

- Nelosradan rakennamme niin, että pystymme vaimentamaan 
ammunnan ääntä mahdollisimman hyvin. Käytämme liimapuura-
kenteita ja absortiolevyjä sekä muotoilemme ampumakatoksen 

niin, että se vaimentaa äänen. Kaikille radoille hankimme jossakin 
vaiheessa sähköiset maksupäätteet, Olavi Malminen luettelee tule-
vaisuuden haasteita.

- Tänä vuonna seuraan on liittynyt uusia pistooli- ja kivääriampu-
jia. Heille on suunnitteilla ilma-aserata, minkä ansiosta rata olisi käy-
tössä ympäri vuoden. Nyt pistooli- ja kivääriampujat harjoittelevat 
talvella Urheilutalossa.

72-vuotias Olavi Malminen lupasi seuran syyskokouksessa, että 
hän jatkaa hallituksen osoittamissa erityistehtävissä jatkossakin. Sa-
malla hän siirtää osaamisensa eteenpäin uutena puheenjohtajana 
aloittavalle Raine Keskipasmalle ja muulle hallitukselle.

Menestysvuosia
Olavi Malmisen kaksi viimeistä vuotta OSU:n puheenjohtajana 
ovat olleet erittäin menestyksellisiä. Satu Mäkelä-Nummela pau-
kutti trapissa olympiakultaa Pekingissä 2008, mikä näkyy ja tuntuu 
seuran toiminnassa pitkälle tulevaisuuteen. Esimerkiksi Orimattilan 
kaupunki asvaltoi radalle menevän tien ja muutti Linjatien nimeksi 
Olympiavoittajantie.

- Sadun olympiavoitto on niin iso asia, etten sitä oikein vieläkään 
meinaa tajuta, Malminen tuumii.

- Uusia nuoria ampujia on tullut porukkaan mukaan. Ilman nuoria ei 
ole tulevaisuutta.

Kuluvakin vuosi on ollut OSU:lle erittäin hyvä. Satu Mäkelä-Numme-
la voitti naisten trapin MM-pronssia ja ampui samalla peruskilpailun 
ME-tuloksen 74 kiekkoa Slovenian Mariborissa elokuussa. Mäkelä-
Nummela on nyt ainut suomalainen urheilija, jonka nimissä on olym-
pialajien ME-tulos. Seuran suurin ja näkyvin yhteisponnistus kuluneella 
kaudella oli nuorten kansainvälisen haulikkolajien kilpailun, Internatio-
nal Junior Cup 2009:n, järjestäminen Salolan ampumaurheilukeskuk-
sessa touko-kesäkuun vaihteessa. Ensi vuonna OSU järjestää saman 
kilpailusarjan finaalin elokuun lopussa.

- Nuorten kisaan satsaamme oikein kunnolla. Intialaiset ja austra-
lialaiset ovat jo luvanneet tulla isolla joukolla. Kisan avulla näytämme, 
että osaamme järjestää hyviä kisoja. Se on ainut keino saada Suo-
meen isoja kilpailuja - pelkästään anomalla haulikkokisoja ei näin poh-
joiseen myönnetä.

oSu:n kunniapuheenjohtajaksi kutsuttu olavi Malminen

ampumaradan rakentaminen on prosessi
Teksti ja kuvat: Matti Viitanen

- ampumaradan rakentaminen on prosessi eikä mikään 
projekti. jos radalla ei ole jotakin uutta rakenteilla, 
niin vanhaa pitää korjata, toteaa lähes kolmen 
vuosikymmenen rakennuskokemuksellaan olavi 
Malminen. hän päättää vuoden vaihteessa 13-vuotisen 
urakkansa orimattilan Seudun urheiluampujien 
puheenjohtajana. oSu:n syyskokous kutsui hänet 
seuran kunniapuheenjohtajaksi 9. marraskuuta.

Pertti Könönen luovutti Olavi Malmiselle kellon. Könönen ja Malminen ovat 
toimineet OSU:n hallituksessa seuran 13-vuotisen historian ajan. Hallitus on 
alusta asti kokoontunut joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina.
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Ilmapistoolien
maaottelu –

Venäjä-tshekki

m
olemmat aseet ovat paineilmapistooleita kaliiperiltaan 
4,5 mm (.177). Niistä käytetään myös muotitermiä PCP 
(Pre-Charged Pneumatic). Molemmat aseet vaativat joko 
paineilman täyttöpulloa tai käsipumppua paineen saa-

miseksi säiliöön. Molemmat on tarkoitettu urheiluammuntaan. Mo-
lemmat ovat kesämökin plinkkeripistooleita korkeammalla tasolla. 
Molemmat tulevat tunnetuilta asevalmistajilta.

Baikal on suomalaisille metsästäjille vallan tuttu nimi. Aseen val-
mistaja FGUP Izhevsky Mekhanichesky Zavod perustettiin vuonna 
1942 sotamateriaalitehtaaksi Izhevskiin, Uralin porteille, nykyiseen 
Venäjän federaation Udmurtian tasavaltaan.

Siviiliaseiden valmistus alkoi vuonna 1949 haulikoilla. 1950-luvul-
la Suomeen tulleet haulikot tunnettiin nimellä ”Tähti”. Kun kyrilliset 
kirjaimet ovat vaikeita tulkita, katsottiin kaupallisesti helpommaksi 
antaa aseen merkiksi helppo nimi. Tavaramerkki ”Baikal” otettiin 
käyttöön vuonna 1963.

Vuonna 1973 syntyi haulikko Baikal IJ-27 (oikeammin IZH-27), jota 
on valmistettu yli 1,5 miljoonaa. Se on haulikoiden markkinajohtaja 
Suomessa yli 30.000 kappaleen populaatiollaan. Se on myös lopu-
ton kinastelun aihe. Jo pelkkä nimi Baikal ihastuttaa ja vihastuttaa.

Paineilmapistooli MP-672 perustuu edeltäjämalliin IZH-46. Se on ul-
konäöltään kovasti muutamien kilpapistoolien kaltainen. MP-672 esi-
teltiin vuonna 2005, mutta on vasta nyt saapunut Suomen jakeluun.

Air Arms on englantilainen PCP-aseiden valmistaja, joka on perustet-
tu 1970-luvun puolivälissä. Se sijaitsee Sussexissa, Lontoosta etelään, 
lähes Englannin Kanaalin rannalla. Air Arms on ottanut tshekkiläisen 
Alfa Projin valmistaman pistoolin jakeluunsa. Pistoolin tshekkialkupe-
rää ei ole peitelty (esimerkiksi aseen merkinnät, käyttöohjeet).

Alfa Proj tulee Tshekinmaalta, kuulusta Brnon asekaupungista, 
Wienistä runsaat 100 km pohjoiseen. Yritys on perustettu vuonna 
1933. Se on valmistanut yhdenkäden aseita ja ”starttipistooleita” 
muun muassa nimellä Holek. 10 metrin urheiluammuntaan tarkoite-
tut ilma-aseet ovat tehtaan uusi aluevaltaus vuodelta 2004. Kokeil-
tavanamme oli malli Air Arms Sport piippuvaipalla.

Aseen olemus kertoo, että tässä on nuorisolle ajateltu ”entry 
level”-harrastepistooli paineilman käyttömukavuudella. Ase on Bai-
kalia kevyempi niin painoltaan, hinnaltaan kuin varusteiltaankin.

Teksti: Pekka Suuronen
Kuvat: Matti Erkkilä
Arviointi ja koeammunta: Kai Jahnsson

Markkinoille on ilmaantunut kaksi 
uutta ilmapistoolia. Molempien merkit 
ovat vanhoja, mutta nyt esitellyt mallit 
Suomessa aivan uusia. Silvuplee, Baikal 
venäjältä ja air arms alfa Proj tshekistä!

Baikal MP-672

Air Arms Sport
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Eräs Suomen huippuampujista lupautui perehtymään näihin asei-
siin palvellakseen lukijoitamme. Helsinkiläinen Kai Jahnsson, 44, on 
ampunut pistoolilla vakavassa mielessä vuodesta 1992. Hän edus-
taa helsinkiläistä Poliisien Ampumaseuraa (PAS). 

Kai edusti Suomea Pekingin olympialaisissa vuonna 2008 lajeinaan 
50 metrin pistooli ja 10 metrin ilmapistooli. Hän on A-maajoukkueen 
valmennusryhmässä tähtäimessään Lontoon olympialaiset 2012.

Kai on ammatiltaan Rajavartiolaitoksen ylimerivartija ja Agusta-Bell 
412 helikopterin pintapelastaja. Hänen henkilökuvansa löytyy osoit-
teesta www.sal.fi >> Esittely >> Urheilijaprofiileja >> Kai Jahnsson.

Seuraavassa Kain mielipiteitä näistä kahdesta pistoolista, hänen 
suullaan puhuttuina.

Baikal mp-672
Baikalin yleisilme on kilpa-asemainen ja viimeistely on siisti. Kahvan 
kämmentuen toteutus kahdella ruuvilla on hyvä. Kahva itsessään on 
minulle liian iso eli paksu. Näen kahvan aihioksi, ja onneksi siinä on 
puuta tarpeeksi. Kahva jäi hieman lonksumaan ruuvien kiristyksestä 
huolimatta. Kahvakulma ei ole säädettävä. Kahvassa ei ole karhen-
nuksia eikä tarvitse ollakaan, jos kahva nähdään aihiona, jota omis-
taja ”fiilaa ja höylää”.

Jyvälevy on vaihdettavissa. Aseessa on kiinni 4,5 mm:n levyinen 
ja tarvikepussista löytyy 4,0 mm:n versio. Takatähtäimen säädöt 
ovat riittävät. Hahlon leveys ja syvyys ovat säädettävissä ruuvimeis-
selillä. Kaksi jyväleveyttä ja portaattomasti säädettävä hahlo anta-
vat yhdessä runsaasti mahdollisuuksia tähtäinkuvan säätöön.

Sivu ja koro ovat säädettävissä sormipyörillä, jotka ovat hyvin kä-
sillä. Napsut ovat selkeät ja napakat.

Aseen tasapainon saa varmasti mieleiseksi, sillä aseen alla ole-
vaan tankoon saa 0-4 painoa ja niitä voi liikuttaa portaattomasti. Ase 
on melko raskas junioreita ja naisia ajatellen. 

Piippulinja on mielestäni aika korkealla. Se on makukysymys. Pii-
pun päässä on härpäke, joka ilmeisesti markkeeraa suujarrua.

Paineilmasäiliö on normijuttu, piipun alla vaakasuorassa sijaitse-
va säiliö. Se on helppo irrottaa ja aseen mukana tulee normiliitin 
sen täyttöä varten. Säiliön painemaksimi on 20 MPa. Annan plussaa 
selkeästä painemittarista. Enpä ihmettelisi, jos tämä säiliö olisi vaih-
tokelpoinen jonkin muun merkin säiliön kanssa.

Liipaisimen liikerataa voidaan säätää eteen-taakse, mutta ei 
muutoin. Se on pitkä ja suippo, vailla karhennuksia. Mielestäni lau-
kaisuvastuksen mittauskohta osuu väärään paikkaan, liipaisimen 
päähän, jolloin vipuvarsi pitenee ja mittauksen arvo tulee tarpeetto-
man alhaiseksi. Toisin sanoen, jos mittauskohta olisi keskemmällä, 
se kestäisi asetarkastuksen paremmin.

Laukaisu on säädettävissä viiden parametrin suhteen: Etuvedon 
pituus, etuvedon vastus, virekynsien ristikkäisyys, laukaisuvastus ja 
takavedon pituus. Kaikki säädöt voidaan tehdä kahvaa irrottamatta, 
josta suuri plussa. Itse laukaisu on kyllä tehdasasetuksilla huono. 
Siinä on krahinaa ja venymistä. Tätä pitäisi joko asesepän silotella, 
tai sitten voi odottaa, että virepinnat hioutuvat käytössä. Jokainen 
ampuja tietysti säätää nuo viisi parametria mieleisekseen, jolloin 
laukaisu paranee.

Asiantuntijamme Kai Jahnsson on Suomen pistooliampujien eliittiä.

”Jo pelkkä nimi Baikal  
ihastuttaa ja vihastuttaa.”

Baikalin painemittari on esimerkillisen selkeälukuinen. Baikalissa on neljä 28 g painoa, joita voi siirrellä mielen mukaan.
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Aseessa on selkeä kuivalaukauskytkin, josta plussaa. Aseen vi-
ritys tapahtuu latausporttia ylös ja hieman taaksepäin kääntämällä. 
Tämä on tavanomaista, mutta latausportin sulkeminen vaatii hieman 
voimaa. Se pitää painaa naksahtavan lukitussalvan läpi. Tämän 
tarkoituksena on tiivistää paineilman syöttökanavat esikammioon. 
Latausportti ei ponnahda auki laukauksesta, vaan se on avattava 
lukitussalpaa eteenpäin työntämällä. 

Luoti asetetaan suoraan patruunapesään. Se vaatii sorminäp-
päryyttä. Virityskoneisto näyttää ”alastomalta” latausportin ollessa 
sekä auki että kiinni. Tänne saattaa käytön myötä kertyä roskia ja 
purua aiheuttaen häiriöitä.

Suomenkieliset käyttöohjeet puuttuvat. Sellaiset pitää saada. Mu-
kana tuleva varuste- ja varaosapakkaus on hyvä, mukana on myös 
vähälle käytölle jäävä puhdistuspuikko. Ilmapistoolin piippua ei saa 
rassata puikolla, vaan puhdistus on tehtävä vetopuhdistuksena. 
Puikkoa saa käyttää vain, jos luoti juuttuu jostain syystä piippuun.

air arms sport (alFa proj)
Tässä näyttää olevan kevyempi ase esimerkiksi juniori- tai harras-
tekäyttöön. Tämä olisi ehkä sopiva esimerkiksi kerhon aseeksi. Ul-
komuodoltaan pidän Air Armsia karuna, ei kilpa-aseen oloisena. 
Aseen viimeistely on siisti. Piippu on sinisen alumiinivaipan ym-
päröimä. Vaipassa lukee ”Air Arms”, mutta lukonkehyksessä ”Alfa 
Proj”. Vaipan päässä on kolme hiukan taaksepäin kallellaan olevaa 
hilaa, joiden toiminta lienee kuten suujarrulla (”kompensaattorilla”). 
Piippu loppuu juuri ennen näitä hiloja. Piippulinja on tässäkin asees-
sa melko korkealla.

Vaipan alapuolella on kisko, johon voi kiinnittää mukana tulevan 
painon. Sitä voi liu’uttaa maun mukaan, mutta painoja on vain yksi. 
Ase tuntuu tasapainoiselta käteen.

Kahvassa ei ole lainkaan kämmentukea. Kahva on täysin sym-
metrinen, joten se sopii jotenkin sekä oikea- että vasenkätiselle, 
mutta ei oikein hyvin kummallekaan. Kahvassa ei ole mitään säätö-
jä. Sen alaosa on rosokarhennettu.

Tässä pistoolissa ilmasäiliö on kahvassa. Painemaksimi on 20 
MPa. Säiliön täyttöpään venttiiliä suojaa muovinen tötterö, joka tör-
röttää 40 mm kahvasta alaspäin. Tämä on kummallisen näköistä, 
mutta pistoolin käyttöä se ei haittaa. Säiliö on kiinteä, painemittaria 
ei ole. Säiliö on tarkoitettu täytettäväksi käsipumpulla. Aseen muka-
na ei toimitettu liitäntäletkua. Ilmeisesti letku ja painemittarikin tulisi-
vat pumpun mukana, mutta sellaista meille ei tullut.

Ohjeissa neuvotaan ”täyttämään säiliö hitaasti 200 bariin”. Ilmei-
sesti säiliön voisi täyttää paineilmapullostakin, mutta siihen täytyisi 
olla sopiva suurpaineletku. Sen teettäminen on oma hommansa ja 
se maksaa jotain.

Air Armsissa on kolmikulmainen jyvä, jonka pyörittäminen (luki-
tusruuvi löysättävä ensin kuusiokoloavaimella) tarjoaa ampujalle 
kolmea eri jyväleveyttä (3,0; 4,0 ja 4,5 mm). Tämä on hyvä ratkaisu.

Takatähtäin on huonompi juttu, sillä siinä on sivuttaisklappia. 
Sekä sivulle että korolle on sormipyörät. Sivusäätö on OK, mutta 
koropyörän käyttö on hankalaa, sillä kahva on tiellä. Lisäksi koron 
säätö on tahmainen. Hahlo ei ole säädettävä, mutta sen voi kääntää 
ympäri, jolloin saa toisen leveyden. Lisäksi mukana tulee varalevy, 
joten yhteensä mahdollisia hahlon leveyksiä on neljä. Tämä yhdis-
tettynä kolmeen jyväleveyteen tarjoaa paljon pelivaraa.

Liipaisimen etäisyys on säädettävissä, mutta taaimmassakin asen-
nossa se jää minulle liian kauas. Sinänsä liipaisin on monipuolisesti 
säädettävissä: etäisyyden lisäksi sen kaltevuutta voidaan säätää 

Air Arms Sport

1. Baikalin kuivalaukauskytkin ja liipaisin. Kaikki laukaisun säädöt voidaan suorittaa 
asetta purkamatta.  2. Baikalin takatähtäin on jämerä ja säädöiltään monipuolinen.  
3. Baikalin jyvä on vaihdettava peltiliuska. Piipunsuussa on suujarrun oloinen 
laite.  4. Baikalin mekanismi on ”alaston” ja altis roskille.  5. Baikalin kahva on 
koeampujan mielestä ”aihio”. Kämmenpohjan tuki on asiallinen.

Baikal MP-672

1. 2.

3.

1. Air Armsin piippuvaipan hilat toimivat kompensaattorina.
2. Air Armsin varmistin vasemmalla. Oikealla olevalla vivulla työnnetään 
luoti patruunapesään.  3. Air Armsin kahva on molemminpuolinen. 
Kahvan pohjasta törröttää venttiilin suojatötterö. 

1. 2. 3.

4. 5.
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paineilmapistoolien tekniset tiedot baikal air arms
Malli mp-672 sport
Kaliiperi (mm) 4,5 4,5
Paino tyhjänä (g) 1082 897
Lisäpainot (g) 4 x 28 = 112 1 x 168
Paino kaikilla lisäpainoilla (g) 1194 1065
Painojen etäisyys liipaisimesta (mm) 70-146 88-270
Piipun pituus (mm) 278 244
Tähtäinväli (mm) 380 380
Kokonaispituus (mm) 425 396
Korkeus (mm) 155 180
Leveys (mm)  50   51
Säiliön maksimipaine MPa/bar 20/200 20/200
Ilmoitettu laukausmäärä/täyttö 100 85
Lähtönopeusalue (m/s) 155 70-170
Mukana tulevat työkalut 1 x monitoimiavain, 1 x tuurna,

1 x kuusiokoloavain, 1 x puhdistuspuikko, 
1 x paineilma-adapteri

1 x säiliön irrotustyökalu,
1 x paineilman syöttöadapteri,
1 x kuusioavain, 3 x kuusiokoloavain

Mukana tulevat varaosat 1 x varajyvä, 1 x kartiotiiviste,
10 x O-rengastiiviste

1 x varahahlo, 6 x O-rengastiiviste

Valmistaja izhevsky mechanichesky Zavod, alfa-proj spol. s.r.o.,
izhevsk, udmurtia, venäjä Brno, tsekin tasavalta

Maahantuoja Oy K. hjorth ab, tampere, www.hjorth.fi 
Maahantuojan ilmoittava viitehinta (€) 1169 800

pystysuunnassa kahden akselin ympäri ja lisäksi liipaisimen korke-
usasetusta liipaisinkaaressa, mutta ei liipaisimen pystysuoraa kallis-
tuskulmaa sormeen nähden. Liipaisin on helposti irrotettavissa, joten 
kustomoidun liipaisimen sormityynyn rakentaminen on helpompaa 
kuin Baikalissa. Siniseksi eloksoitu liipaisin on hennosti karhennettu ja 
sen laukaisuvastuksen mittauspaikka on melko hyvä.

Air Armsin laukaisu laatikosta otettuna on puhtaan oloinen kynnyk-
seltä lähtien. Laukaisun säätö voidaan suorittaa ulkopuolelta asetta 
purkamatta tai kahvoja irrottamatta. Säädettävissä on kolme paramet-
ria; etuvedon pituus, takavedon pituus ja laukaisuvastus. Laukaisuvas-
tus säädetään yksinkertaisesti yhdellä ruuvilla, mutta vetojen pituuksia 
säädetään monimutkaisesti kahden ruuvin keskinäisellä asennolla.

Luoti pudotetaan kouruun ja työnnetään patruunapesään lukonke-
hyksen vasemmalla puolella sijaitsevan työntimen avulla. Ratkaisu on 
omintakeinen mutta toimiva. Ase viritetään erikseen työntämällä lu-
konkehyksen molemmilla puolilla sijaitsevat nupit eteenpäin vaikkapa 
peukalolla ja etusormella. Halutessa ase voidaan varmistaa vasem-
malla puolella olevalla peltiliuskalla joko virittämättömään tai viritet-
tyyn asentoon. Varmistin lukitsee vain virityskappaleen, ei liipaisinta.

Aseen laukaisukoneiston virittäminen lataa aina esikammion pai-
neilmalla, joten kuivalaukauksen mahdollisuutta ei ole. Pidän tätä 
puutteena laukaisuharjoittelua ajatellen.

Luodin työntimen ja viritysvivun aukoista näkyy koneistoa jonkin 
verran. Tänne saattaa päästä likaa aiheuttaen toimintahäiriöitä. 
Suomenkielistä käyttöohjetta ei ole. Mukana tulee joukko tiivisteitä 
ja työkaluja, joista plussat.

Lopulta, jos minun on annettava kummallekin aseelle kolme plus-
saa ja miinusta, niin arvostelisin seuraavasti:

Baikal:
+ laukaisun säätömahdollisuudet
+ tähtäimet ja niiden toimivuus
+ lisäpainot ja painopisteen säätömahdollisuus
- Kahvan ergonomia tehtaan jäljiltä
- liipaisimen vaillinaiset säätömahdollisuudet
- Epämääräinen laukaisutuntuma tehdasasetuksin

air arms:
+ laukaisun laatu
+ Keveys (nuorten ja naisten käyttöön)
+ Säädettävä jyvä
- ilmasäiliön täyttö
- Kahva
- Yleinen käytettävyys

 
koeammunta
Kai Jahnsson ampui molemmilla pistooleilla ja RWS R10 luodeilla 
sen verran, että makuun päästiin. Tarkkuutta ei kokeiltu penkistä. 
mutta Kai arvioi molempien aseiden käyvän siihen malliin, että tu-
loksien kannalta kriittinen tekijä on ampuja ja olosuhteet, ei aseen 
tarkkuus. Air Armsin mukana tuli tehtaan testitaulu, jossa oli 5 lauka-
usta 10 metriltä. Kasan koko oli 6,5 mm. Koeammunnan perusteella 
ei ole syytä epäillä, etteikö Baikal pysyisi vastaavaan tarkkuuteen.

Baikalista Kai arvioi, että sillä voisi ampua kilpaakin, kunhan saisi 
kahvasta klapit poistettua, kahvan ja liipaisimen muotoiltua mielei-
sekseen ja laukaisun säädettyä kohdalleen. Nyt laukaisun epämää-
räisyys häiritsi. Samoin ase rekyloi hieman, kun jotkut huippumerkit 
ovat lähes rekyylittömiä.

Air Armsissa sekä laukaisu että osuminen olivat kohdallaan. 
Pistooli oli lähes rekyylitön. Koeammuntaan toimitetun aseen säili-
ön paine oli tuntematon tekijä, eikä säiliötä voitu täyttää letkun ja 
pumpun puuttuessa. Tällöin luodin lähtönopeuskin oli tuntematon. 
Tähtäimen korosäätöä jouduttiin kiertämään tappiin asti, joka kielisi 
säiliön matalasta paineesta ja alhaisesta lähtönopeudesta. Sym-
metrinen kahva ei tarjonnut kädelle tukea Baikalin malliin.

loppupäätelmä
Esitellyt paineilmapistoolit kilvoittelevat hieman erilaisista markkinois-
ta. Air Arms on kevyempi pistooli esimerkiksi juniori- ja kerhokäyt-
töön. Baikalista olisi viriteltynä ja säädettynä myös kilpa-aseeksi.

Markkinoilla on kova kilpailu. Kuluttaja tulee arvioimaan, miten tu-
lokkaat menestyvät esimerkiksi hinnan suhteen. Kilpa-aseluokassa 
vastassa on todella kovia nimiä kuten esimerkiksi (aakkosjärjestyk-
sessä) Anschütz, Feinwerkbau, Hämmerli, Morini ja Steyr. u

Baikalin työkalut ja varusteet.  Air Armsin työkalut ja varusteet.
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Suomen Ampumaurheiluliiton liittoval-
tuusto vahvisti yksimielisesti toiminta-
suunnitelman ja ennätyksellisen 2,1 

miljoonan euron talousarvion vuodelle 2010 
kokouksessaan Vantaalla lauantaina 28. 
marraskuuta. Ampumaurheiluliiton talous-
arvion loppusumma on ensimmäisen kerran 
yli kaksi miljoonaa euroa.

Liittovaltuusto valitsi yksimielisesti kansan-
edustaja, prikaatikenraali Olli Nepposen jat-
kamaan liittohallituksen varapuheenjohtaja. 
Myös erovuorossa olleet hallituksen jäsenet 
Pia Nybäck, Jukka-Pekka Alanen ja Markku 
Lainevirta valittiin yksimielisesti uudelle kak-
sivuotiskaudelle.

Ampumaurheiluliiton vuoden 2010 toimin-
tasuunnitelman pääotsikko on ”Osaamisen 
varmistamista”. Liitto aikoo varmistaa eri 
toimijatahojen osaamisen uusituilla ohjaa-
ja-, valmentaja- ja seuratoimijakoulutuksilla. 
Koulutuksessa pääpaino kohdistuu alue- ja 
seuratoimijoiden tukemiseen ja kouluttami-
seen. Seuratoimijoiden koulutuksen ja kehit-
tämisen rinnalla Ampumaurheiluliitto aloittaa 

seurojen arvioinnin ja seuraluokittelun tarkoi-
tuksenaan auttaa seuroja laadukkaampaan 
toimintaan. 

- Valmisteltava uusi ampuma-aselaki tuonee 
seuroille lisää velvoitteita ja haasteita. Ampu-
maurheiluliitto tuleekin keskittymään vuoden 
2010 seurojen tukemiseen ja toimijoiden kou-
luttamiseen niin, että seurat pystyvät vastaa-
maan lainlaatijan haasteisiin. Vastuullisina 
ampumaurheilijoina tiedostamme vastuumme 
aseen käyttäjänä, tunnemme vastuun ympä-
röivästä luonnosta, tiedostamme ja osaam-
me käyttää asetta turvallisesti ja vain niille 
tarkoitetuilla paikoilla eli ampumakeskusten 
radoilla. Näiden perustaitojen ja -tietojen kou-
lutus tapahtuu uusille tulokkaille yhtenäiste-
tyllä Ampumakortti-koulutuksella. Haasteena 
toiminnallemme on tämän lisäksi tuleva uusi 
ampumaratalaki, toteaa toimintasuunnitelman 
avauspuheenvuorossaan Ampumaurheilulii-
ton puheenjohtaja Mikko Nordquist.

- Vuoden aikana Ampumaurheiluliitto lan-
seeraa uuden rekisteriohjelmiston, jonka 
seurat voivat ottaa käyttöönsä omana jäsen-

rekisterinään. Rekisteri on jatkossa tarkoitus 
yhdistää tietokannaksi kilpailujen tulospal-
veluohjelmiin niin, että urheilija saa nähdä 
uransa ”yhdellä napin painalluksella” oman 
tietokoneensa näytöltä. 

Ampumaurheiluliiton huippu-urheilutoi-
minnan keskeisiä teemoja ovat suunnitel-
mallisuus ja pitkäjänteisyys. Valmennustoi-
minnan tähtäin on jo vuoden 2012 Lontoon 
olympia- ja paralympialaisissa. Vuoden 
2010 päätavoitteena neljä mitalia ja neljä fi-
naalipaikkaa Kansainvälisen Ampumaurhei-
luliiton (ISSF) kaikkien lajien MM-kilpailussa 
Saksan Münchenissä. Ampumaurheiluliitto 
käynnistää huippuammunnan tutkimus- ja 
kehittämisohjelman vuosille 2010-2016. Sen 
keskeisinä tavoitteina ovat nykytilan kartoi-
tus, tutkimus- ja kehittämishankkeiden mää-
rittely sekä huippuvalmennuksen tukeminen 
ja tehostaminen.

Ampumaurheiluliiton toiminta- ja talous-
suunnitelma löytyy kokonaisuudessaan Am-
pumaurheilunetistä osoitteesta:
www.ampumaurheiluliitto.fi.

ampumaurheiluliitto
ennätysbudjetilla vuoteen 2010

Teksti ja kuvat: Matti Viitanen
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j Liittovaltuusto valitsi Markku Lainevirran 
ja Pia Nybäckin uudelle kaksivuotiskaudelle 
liittohallitukseen. 

g Hallituksen jäsenet Markko Lainevirta, 
Paavo Palokangas ja Pia Nybäck sekä liiton 
puheenjohtaja Mikko Nordquist vastaanottivat 
Ampumaurheiluliiton kultaisen ansiomerkin 
liittovaltuuston kokouksessa.

m Ampumaurheiluliiton puheenjohtaja Mikko 
Nordquist avasi liittovaltuuston kokouksen.

muutoksia 
kilpailutoiminnan yleis-
sääntöihin ja ohjeisiin
Naiset ja tytöt pääsevät kilpailemaan pe-
räti seitsemässä uudessa sarjassa pis-
toolilajien SM-kilpailuissa ensi vuonna. 
Uusia naisten ja tyttöjen sarjoja ovat ilma-
olympiapistoolin N-, N20- ja N50-sarjat, 
olympiapistoolin N-, N20- ja N50-sarjat 
sekä 50 metrin pistoolin N-sarja. 50 met-
rin pistoolin N-sarja on kokeiluluonteinen 
31.3.2013 asti. Kaikkien uusien sarjojen 
laukausmäärä on 60.

Pojat ampuvat jatkossa Y18- ja Y16-sar-
joissa SM-mitaleista urheilupistoolilla. Tähän 
asti lajina on ollut pienoispistooli. Y18-sarjan 
laukausmäärä on 60 ja Y16-sarjan 40.

Jatkossa SM-kilpailuihin pitää aina ni-
metä vetoomusjury, jonka puheenjohtajan 
pitää olla kansainvälinen tuomari tai kan-
sallinen ylituomari ja jäsenten vähintään 
I luokan tuomareita. Puheenjohtajalla tai 
jäsenellä ei saa olla kilpailuun kuuluvia 
muita tehtäviä, mutta he voivat olla kilpailu-
joukkueiden johtajia tai ampujia. Muihin kil-
pailuihin järjestäjä voi halutessaan nimetä 
vetoomusjuryn. Jos kisassa ei ole vetoom-
usjuryä, tehtävän hoitaa kilpailuvaliokunta.

Ampumaurheiluliiton liittovaltuusto hy-
väksyi muutokset kilpailutoiminnan yleis-
sääntöihin ja ohjeisiin kokouksessaan 28. 
marraskuuta. Liittohallitus on hyväksynyt 
sääntömuutokset kokouksessaan 27.10. 
Muutokset astuvat voimaan 1.1.2010.

Puheenjohtaja Mikko Nordquist:
Kiitos arvokilpailujärjestäjille!
- Mennyt vuosi on ollut toiminnaltaan vilkas monessakin suhteessa. Meitä hallituksessa on 
ilahduttanut se, että Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä on järjestetty kolmet isot kisat: 
ilma-aseiden SM-kilpailut, iso- ja vakiopistoolin Walther Eurooppa-cup ja liikkuvan maalin 
MM-kilpailut. - Kansainvälisen Ampumaurheiluliiton ISSF News -lehden jutussa suoma-
laisten kisajärjestelyjä kehutaan, sanoi Ampumaurheiluliiton puheenjohtaja Mikko Nord-
quist avauspuheessaan liittovaltuuston syyskokouksessa Vantaalla 28. marraskuuta.

- Hallituksen puolesta kiitän kaikkia niitä henkilöitä, jotka järjestivät nämä kolme kisaa. 
Vierumäki Areena on meille arvokas kilpailupaikka ja meille on tärkeää saada sinne 
kansainvälisiä kilpailuja. Näyttää siltä, että vastaavia paikkoja Euroopassa ei ole kovin 
monta. Iso- ja vakiopistoolin Eurooppa cupissa mukana olleet ruotsalais- ja saksalais-
ampujat totesivat, että he haluavat tulla Vierumäelle harjoittelemaan, kun urheiluopistolla 
on suorituspaikkojen lisäksi kaikki oheispalvelut tarjolla yhdessä ja samassa paikassa.

Liikkuvan maalin MM-kilpailuissa ISSF:n teknisenä delegaattina toiminut Unkarin Ist-
van Jenei suorastaan ylistää kisajärjestelyjä ja suomalaisia ISSF News -lehden haastat-
telussa. Hän kehuu MM-kisan kaikin tavoin onnistuneeksi tapahtumaksi, jossa urheilijat 
kilpailivat reilusti ja joka sujui jouhevasti. Istvan Jenein mielestä Suomen Urheiluopisto 
ja sen nykyaikainen Vierumäki Areena -monitoimihalli sopivat hyvin EM-kilpailun pito-
paikaksi.

Euroopan Ampumaurheiluliitto (ESC) myönsi vuoden 2012 ilma-aseiden EM-kilpailun 
Suomelle kokouksessaan Kroatian Osijekissa heinä-elokuun vaihteessa. Ilma-aseiden 
EM-kisa on yksi ampumaurheilun isoimmista tapahtumista: 763 ampujaa 41 maasta 
kilpaili Tshekin Prahassa tänä vuonna. 

- Meillä on päävalmentaja kaikissa ISSF:n lajeissa. Kun liiton talous on kunnossa ja 
toiminnassa on intoa, kaikki pullat pitäisi olla hyvin uunissa. Ensi vuonna alkaa kilpailu 
olympiamaapaikoista ISSF:n 50. kaikkien lajien MM-kilpailussa Saksan Münchenissä. 
Sen lisäksi iso tapahtuma on ilma-aseiden EM-kilpailu Norjan Meråkerissa (8.-14.3). 
Lähitulevaisuudessa on paljon ohjelmaa, Mikko Nordquist valotti tulevaa.

- Tummiakin pilviä on taivaalla. Tällä tarkoitan lähinnä aselakiehdotusta, joka on työn 
alla eduskunnassa. Se on työllistänyt liiton toimihenkilöitä ja hallitusta todella paljon – 
oikein alleviivaan sen todella paljon.

Ampumaurheiluliiton 
vuoden 2010 
toimintasuunnitelman 
pääotsikko on  

”Osaamisen 
varmistamista”



Ensimmäiset dokumentit Vihdin Ampumaseuran valmistelevis-
ta kokoontumisista on päivätty kesäkuun 12. päivälle 1959. 
Ampumaseuran perustamisanomus on hyväksytty sisäminis-

teriössä syyskuun 19. päivänä. Seuran hallitus hyväksyi 29.10.1959 
yhdistyksen ilmoitettavaksi yhdistysrekisteriin. Oikeusministeriö hy-
väksyi seuran merkittäväksi yhdistysrekisteriin 10.11.1959.

- Kokoustaminen ennen yhdistysrekisteröintiä oli tallella olevien 
pöytäkirjojen määrän perusteella kaiken kaikkiaan varsin vilkasta. 
Esimerkiksi 17.10. päätettiin toimintatavasta: ylikonstaapeli Armas 
Kaipio ilmoittaa yhdistyksen yhdistysrekisteriin sen hetken koittaes-
sa, Vesa Valtonen kertoi juhlayleisölle.

- Vihdin Ampumaseuran ensimmäinen puheenjohtaja oli Antti 
Pekka Johannes Leikkaa ja sihteeri Toivo Olavi Kannisto. Varapu-
heenjohtajaksi valittiin Armas Emil Kaipio. Hallituksen muut jäsenet 
olivat Gunnar Magnus von Hertzen, Mauno Kuusela, Pentti Tuomas 
Tähkälä ja Toivo Majuri, varalla Pauli Ensio Kiviniemi ja Paavo Jo-
hannes Kortteinen.

Liittymismaksuksi hyväksyttiin 500 mk ja jäsenmaksuksi 500 mk 
vuodessa. Harjoitusilloiksi määrättiin joka kuukauden ensimmäinen 
ja kolmas torstai kuitenkin sillä poikkeuksella, että ensimmäinen har-
joitusilta päätettiin pitää poikkeuksellisesti 22.10.1959 klo 18.

Alku oli hankalaa
Vihdin Ampumaseuran toiminnan käynnistyessä lajina oli ilmapistoo-
liammunta. Tilapäinen ampumarata oli Vihdin kunnansairaalan kella-
ritiloissa – lienee ollut seurausta hallituksen kokoonpanosta. Pöytäkir-
jojen mukaan seuran toiminta vähitellen lamaantui vuosikausiksi.

Yhdistyksen perustamiskirjasta on seuran arkistoissa kopio, jonka 

virkaa tekevä apulaiskirjaaja Ritva Sandström on oikeusministeriön 
yhdistysrekisteritoimistossa allekirjoittanut 9.3.1966.

- On todennäköistä, että kyseinen oikealla kirjoituskoneella kirjoi-
tettu ja ministeriön leimaama dokumentti on sanasta sanaan sisällöl-
tään sama, joka Taiston päivänä 1959 oli valtion hallintoon vastaan-
otettu. Kyseessä on saattanut olla seuran toiminnan elvyttämisyritys, 
Vesa Valtonen arvioi.

- Vuoden 1972 syksyllä alkoi vihtiläisten ampumaurheilusta kiin-
nostuneiden keskuudessa viritä ajatus perustaa ampumaseura Vih-
tiin. Tällöin kuitenkin havaittiin, että onhan kunnan alueella jo viralli-
nen ampumaseura, joka tosin on nukkunut.

15.11.1972 pidettiinkin Vihdin Ampumaseuran ylimääräinen ko-
kous, johon saapui 40 ampujaa. Päätös oli: ”seuran toiminta elvyte-
tään sääntöjen mukaiseen toimintaansa.”

- Runko oli selkeä: Perustamiskirjan mukaan yhdistys toimii jäsen-
tensä yhdyssiteenä toimeenpanemalla ampumakilpailuja ja luokka-
kokeiden suoritustilaisuuksia, antaa ohjausta urheiluammunnassa, 
ylläpitää asetusten mukaista ampumarataa, vuokraa yhteisiä met-
sästysmaita, hävittää petoeläimiä ja petolintuja sekä kehittää mui-
takin ampumataidon, metsästyksen ja riistanhoidon edistämismah-
dollisuuksia, Valtonen kertoi.

- Yhdistyksen vuosi- tai vakinaiseksi jäseneksi pääsee lailliselle 
yhteiskuntajärjestykselle uskollinen, kansalaisluottamusta nauttiva 
henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi yksimielisesti hyväksyy.

Erottamisperusteissakin nämä seikat mainitaan, samoin se, että 
jäsen voidaan erottaa ”jos hän vastoin parempaa tietoaan ja varoi-
tuksista huolimatta on vilpillisesti itselleen tai toisille kilpailussa etua 
hankkinut, rikkonut voimassa olevaa metsästyslakia, jatkuvasti lai-
minlyö jäsenmaksujensa suorittamisen tahi jos hän muulla tavoin 
yhdistyksen toimintaa vahingoittaa”.

- Vuodet vierivät, hallitukset vaihtuivat ja arkistoihin kertyi doku-
mentteja aaltoliikkeittäin - kuvaten toiminnan hiljaisempia ja vilk-
kaampia vaiheita. Ampumaseuran ensimmäiseksi jaksoksi voidaan 
määritellä vuodet 1959-1973. Se oli siis käynnistämisen, mutta myös 
alkulevon aika.

Kaipion kausi
Vuonna 1973 puheenjohtaja vaihtui ensimmäisen kerran, samoin sih-
teeri ja varapuheenjohtaja kun Pekka Leikkaa, Toivo Kannisto ja Armas 
Kaipio väistyivät pitkään hoitamistaan tehtävistä. Uudeksi puheenjoh-
tajaksi valittiin Armas Kaipio, sihteeriksi Martti Lehto ja varapuheenjoh-
tajaksi Urho Erkki Markus Murtola. Elettiin helmikuutta 1973.

- Talousarvio vuodelle 1974 antaa jonkinlaisen kuvan kehitykses-
tä ja toiminnan elvyttämisestä. Jäsenmaksuja budjetoitiin 540 mk, 
ilma-aseradan ampumatuloja 1500 mk, muita ampumaratatuloja 
300 mk ja sekalaisia tuloja 360 mk. Budjetti oli 2700 mk. Summa 
käytettiin seuraavasti: ilma-aseradan vuokriin 300 mk (ilta maksoi 
5 mk), haulikkolingon hankinta 500 mk, sekalaisiin ampumaradan 
kunnostusmenoihin 500 mk, ilma-aseiden luoteihin ja tauluihin 700 
mk, savikiekkoihin 100 mk ja ylijäämää oli aikomus kirjata 100 mk – 
noin 16,8 euroa. Seuraavana vuonna budjetti oli samansuuntainen. 
Summa nousi tuhannella markalla, kun hallitus päätti hankkia ilmaki-
väärin, Vesa Valtonen kuvaisi historiaa.

Vuonna 1973 seura sai Etelän Maitokunnalta luvan käyttää kella-
ritilaa ilma-aseiden ampumaratana. Kymmenen metrin ampumarata 
rakennettiin talkoovoimin. Radalla oli kahdeksan kouluampumatau-
lua ja sähkökäyttöinen liikkuva hirvikuvio.

- Haulikkoampujat harjoittelivat Heleniuksen kuopalla. Harjoitus- 
ja kilpailutoimintaa oli myös Pitkänportaan ja Lohjan Ampujain ra-
doilla, Valtonen sanoi.

Teksti: Vesa Valtonen   Kuvat: Risto Aarrekivi

Taisto Rättö on johtanut Vihdin Ampumaseuraa 25 vuotta.

      Laukauksia ja osumia
- Päivälleen 50 vuotta sitten, Taistonpäivänä 7.11.1959 
vastaanotettiin kolmin kappalein postitse ja viidellä 
liitteellä varustettuna Vihdin Ampumaseuran paperit 
oikeusministeriön yhdistysrekisteriin ilmoittamista varten. 
Yhdistyksen rekisterinumero oli 77154. Yhdistyksen 
toiminnan laaduksi ilmoitettiin urheilu ja tarkoitukseksi 
edistää ja kehittää ampumaurheilua ja riistanhoitoa 
Vihdissä, Vihdin Uutisten päätoimittaja Vesa Valtonen 
aloitti esityksensä Vihdin Ampumaseuran historiasta 
seuran 50-vuotisjuhlissa Puistolan työväentalossa.

vihdin ampumaseura 50 vuotta 7.11.2009



- Vuosi 1973 oli toiminnallisesti todellinen käännekohta seuran 
toiminnassa. Sitä kuvaa lokakuulle päivätty 500 markan avustus-
anomus Vihdin kunnalle: ”Toimintamme on erittäin vilkasta. Olemme 
SVUL:n alainen ampumaseura. Ilma-aseammuntoja suoritetaan kak-
si kertaa viikossa, mikä tietää 74 ampumailtaa vuodessa. Ammun-
noissa käy jatkuvasti 20-30 henkeä. Kesällä ovat pistoolimiehemme 
käyneet ahkerasti Lohjan radalla harjoitusammunnoissa. Haulikko-
joukkueessamme on useita Suomen eturivin ampujia. Saavutukset 
kuluvalta vuodelta ovat pronssimitalit sekä SM-olympia- että SM-
trap-ammunnassa kolmimiehisin joukkuein. Olemme myös voitta-
neet Uudenmaan piirin mestaruuden automaattitrapissa. Erittäin 
ilahduttavaa on se, että olemme saaneet runsaasti nuorisoa mukaan 
ampumaurheilun piiriin. Toimintamme on erittäin suurissa taloudelli-
sissa vaikeuksissa muun muassa sen takia, että emme omista omia 
ratoja ja vierailla radoilla joudumme maksamaan korkeita ratamak-
suja. Olemme tilanneet toiminnallemme välttämättömät savikiekko-
heittimet, joiden rahoitusta emme ole vielä pystyneet järjestämään”. 

Näin todetaan Armas Kaipion allekirjoittamassa avustusanomuk-
sessa lokakuussa 1973. Jäsenrekisteriote vuodelta 1973 kertoo, että 
jäsen numero 1 oli Pekka Leikkaa , 2 Armas Kaipio, 4 Pentti Kaipio ja 
5 Mikko Kaipio. Kaipiot ovat yksi esimerkki Vihdin Ampumaseuran 
toiminnan jatkumosta.

- Vihdin Ampumaseura oli alun alkaen miesten seura, mutta jä-
senrekisterien mukaan vuonna 1973 naisjäseniäkin oli jo ainakin kol-
me ja jäsenmäärä oli kaikkiaan 93. Vuonna 1978 jäsenenä oli miehiä 
75, naisia jo 6, poikia 5 ja tyttöjäkin 1!

Vihdin Ampumaseuran kolmas jakso on ollut Timo Aaltosen pu-
heenjohtajakausi, joka alkoi maaliskuussa 1975 rekisteriin tehdyllä 
ilmoituksella. Sihteeri Martti Lehdosta tuli varapuheenjohtaja ja sih-
teeriksi valittiin Pekka Johansson.

”Vihdin piirin Herra Nimismies” sai 14.3.1975 puheenjohtaja Aalto-
selta kirjeen, jossa anottiin kunnioittavasti lupaa toimeenpanna 23.3. 
riistapolkuampumakilpailut Vihdin kunnan Ojakkalassa Vihdin Hiek-
ka Oy:n hiekkakuopilla alueella, jossa on pidetty motocrosskisoja. 
Kilpailuun järjestysmiehiksi ilmoitettiin Tähkälä, Serkko, Suikkari, Val-
kama, Rantapuu, Johansson ja Lehto. Sitten 17.3.1975 vs nimismies 
Heimo Harju antoi päätöksensä ”Tähän anomukseen suostun.”

- Arkiston mittavat tuloslistat kertovat, että kun 1970-luvulla Vihdin 
Ampumaseura näkyi ja kuului, tapahtumana oli riistapolku.

Rätön kausi, puolet seuran elämästä
Timo Aaltonen oli puheenjohtaja vuoden 1984 loppuun saakka, jol-
loin alkoi seuran nykyisen puheenjohtajan Taisto Rätön puheenjoh-
tajuus - nyt neljännesvuosisadan pituinen.

- Lähes jokainen järjestö on puheenjohtajansa näköinen. Vihdin 
Ampumaseura on Taisto Rätön näköinen ja ollut sitä pitkään, jopa 
poikkeuksellisen pitkään - ja aikakirjoja lukemalla voi sanoa, että 
kiistatta onneksi, vaikka tiedossa on, että nykyinen puheenjohtaja on 
moneen otteeseen harkinnut viestikapulan luovuttamista nuoremmil-
le, Vesa Valtonen arvioi.

Vuosi 1973 on monin tavoin samanlainen Vihdin Ampumaseuran 
historiassa kuin viime vuosikymmen ja kuluva vuosikymmen – muu-
tamin poikkeuksin: Vihdin Ampumaseuran kotirata on Mäntsälässä 
ja tulostilastot kertovat monella tavalla myös kansainvälisestä me-
nestyksestä. Ilma-aserata on Vihdin yhteiskoulun kellarissa, mutta 
harrastajamäärä on samaa tasoa kuin seuran uuden kultakauden 
alkaessa vuonna 1973.

- Nuoria hyviä ampujia on säännöllisesti tullut ammuntaharras-
tukseen mukaan. Heidän ja vanhojen konkareiden avulla Vihdin 
Ampumaseura on säännöllisesti myös näkynyt julkisuudessa, Vesa 
Valtonen kertoi.

- Lyhyessä historiikissa ei ole tapana ennustaa järjestön tulevaa 
elämää, mutta teen poikkeuksen. Ei ole olemassa yhtään merkkiä 
siitä, että tämä seura olisi toisen kerran nukahtamassa!

Vesa Valtonen on Vihdin Uutisten päätoimittaja. Hänen 
kirjoituksensa lähteet ovat seuran laajat arkistot ja keskustelut 
Taisto Rätön kanssa 28.1.2009 alkaen.

h Vihdin Uutisten päätoimittaja Vesa Valtonen kertoi juhlayleisölle  
Vihdin Ampumaseuran historiasta.

k Ampumaurheiluliiton kultaisen ansiomerkin saivat toiminnastaan  
Taisto Rättö, Timo Aaltonen, Pentti Peltonen Pentti, Ritva Väre Ritva,  
Martti Lehto ja Mikko Kaipio.

g Ampumaurheiluliiton hopeisilla ansiomerkeillä palkittiin Pekka Johansson, 
Ari Vaajoki, Seppo Silvan, Timo Riikonen, Erkki Malmgren, Markku Kulta, 
Erkki Korander, Pentti Kaipio, Sampo Huhtamäki Sampo ja Esko Arlin.

m Ampumaurheiluliiton pronssisen ansiomerkin saivat ansioistaan  
Hannu Lähdetmäki, Martti Tuomenoksa, Jukka Sikiö, Jari Saastamoinen, 
Antti Purje, Keijo Purje, Pasi Oksa, Jari Nurro, Reino Napari, Teuvo Marttinen, 
Jorma Lahtinen, Veijo Kotiranta, Lasse Koimäki, Risto Kataja, Hannu Kaipio, 
Arto Helman ja Kari Haataja.
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olli Nepponen pitää epärealistisina 
julkisuudessa esitettyjä vaatimuksia 
vetää laki pois eduskunnasta ja val-

mistella se uudelleen. 
- Lakiesitys on nyt eduskunnassa ja edus-

kunnasta se tulee valmiina lakina ulos. Ei 
täällä sellaista henkeä ole, että lakiesitys 
hylättäisiin. Enemmistöhallituksen esitykset 
viedään täällä eduskunnassa tarvittavine 
muutoksineen läpi, hän sanoo.

Ampuma-aselakiesitys on nyt valiokun-
takäsittelyssä. Olli Nepponen arvioi hallin-
tovaliokunnan saavan mietintönsä valmiiksi 
maaliskuussa. Perustuslakivaliokunnan, puo-
lustusvaliokunnan sekä maa- ja metsätalous-
valiokunnan lausunnot hallintovaliokunnalle 
valmistuvat viimeistään helmikuussa. 

Lain käsittely sujuu alkuperäistä tavoi-
tetta hitaammin. Sisäasiainministeri Anne 
Holmlund asetti aselainsäädännön uudista-
mishankkeen 29.9.2008 ja arvioi silloin, että 
hallitus esittää lain eduskunnalle jo kevätis-
tuntokaudella tänä vuonna. Lain lähetekes-
kustelu käytiin 10. syyskuuta.

Kansanedustajat kuulevat 
asiantuntijoita
Olli Nepponen arvioi, että julkisessa keskus-
telussa ampuma-aselakiesitystä on moitittu 
turhan ongelmalliseksi. Hän on perehtynyt esi-
tykseen puolustusvaliokunnan varapuheenjoh-
tajana ja tietenkin liiton varapuheenjohtajana.

- Voin vakuuttaa, että lain eduskuntakäsit-
telyn aikana kansanedustajat kuuntelevat asi-
antuntijoita aidosti useassa valiokunnassa. 
Voin vakuuttaa myös, että perustellut muu-
tosesitykset otamme huomioon. Me pyrimme 
mahdollisimman toimivaan lakiin, hän toteaa.

Kansanedustaja, Ampumaurheiluliiton varapuheenjohtaja Olli Nepponen:

Eduskunnan tavoitteena
toimiva ampuma-aselaki Teksti ja kuvat: Matti Viitanen

- Meillä on äärimmäisen hyvä yhteistyö yli 
puoluerajojen lakia käsittelevien valiokun-
tien jäsenten kesken. Hallintovaliokunnan 
puheenjohtaja Tapani Tölli (kesk) on sano-
nut, että muutosvalmiutta on. Nyt vain pitää 
edetä rauhallisesti eteenpäin.

Perustuslakivaliokunta antaa 
lausuntonsa ensimmäisenä
Perustuslaki-, puolustus- sekä maa- ja 
metsätalousvaliokunnat ovat jo aloittaneet 
asiantuntijoiden kuulemisen. Perustuslakiva-
liokunnassa ovat kuultavina olleet perustus-
lakiasiantuntijoina professori Mikael Hidén, 
professori Teuvo Pohjolainen, kansleri, oi-
keustieteen tohtori Kauko Sipponen, tutkija, 
oikeudellinen neuvonantaja Pertti Eilavaa-
ra, professori Tuomas Ojanen ja professori 
Veli-Pekka Viljanen. Kansanedustaja Kimmo 
Sasin (kok) johtama perustuslakivaliokunta 
antanee ensimmäisenä lausuntonsa hallin-
tovaliokunnalle. 

- Muiden lautakuntien ei kannata omaa 
kantaansa lausua, ennen kuin perustus-
lakivaliokunta on lausunut oman kantansa 
kuultuaan perustuslakiasiantuntijoita, koska 
nyt julkisuudessa on moitittu lain rikkovan 
perustuslaillisia oikeuksia. On sanottu lain 

- Eduskunnan tahto on 
tehdä mahdollisimman hyvin 
toimiva ampuma-aselaki, 
joka luo edellytykset muun 
muassa ampumaurheilun 
harrastamiseen, toteaa 
kansanedustaja olli 
nepponen (kok), joka toimii 
Suomen ampumaurheiluliiton 
varapuheenjohtajana. hän 
arvioi lain saavan lopullisen 
muotonsa helmi-maaliskuussa.
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johtavan kotietsintöihin ja pakottavan 
harrastajat kuulumaan yhdistykseen, 
Nepponen toteaa valiokuntakäsittelyn 
marssijärjestyksen.

- Perustuslakivaliokunnan lausunnolla 
on omat vaikutuksensa sekä muiden lau-
suntovaliokuntien lausuntoihin että mie-
tintövaliokunnan lopulliseen tekstiin. Pe-
rustuslakivaliokunnan käsittely takaa sen, 
ettei laki riko perustuslaillisia oikeuksia.

valmistelijoilla kovat paineet
Olli Nepponen on itsekin moittinut julki-
suudessa ampuma-aselain valmistelua.

- Olen sanonut valmistelun tapahtuneen 
kiireellä ja pienessä piirissä ampuma-
aselautakunnassa. Saatuani pyynnöstä 
ampuma-aselautakunnan pöytäkirjat olen 
ne lukenut. Lautakunnan pöytäkirjojen 
mukaan järjestöjen kannanottoja on pyy-
detty lautakunnassa istuvilta. Edelleen ar-
vostelussa on perää. Valmistelu olisi voitu 
tehdä paremmin ja jo valmisteluvaihees-
sa lausuntoja olisi voitu pyytää muutakin 
kautta kuin ampuma-aselautakunnan 
kautta. Valmistelu oli liian virkamiesvetois-
ta. Sisäasiainministeri Anne Holmlundkin 
myöntää, että valmisteluvaiheessa esi-
merkiksi järjestöjä olisi voitu kuulla pa-
remmin, Olli Nepponen sanoo.

- Ampuma-aselain valmistelulla oli 
kova kiire ja valmistelijoilla oli kovat yh-
teiskunnan paineet. Ensin olivat Jokelan-
tapahtumat. Ennen kuin valmistelu pääsi 
kunnolla vauhtiin, tulivat Kauhajoen-ta-
pahtumat. Sen jälkeen yhteiskunnan po-
liittiset paineet pakottivat menemään vä-
hän poikkeukselliseen valmisteluun.

69-vuotias mikkeliläinen Olli Neppo-
nen on prikaatikenraali ja kokoomuksen 
kolmannen kauden kansanedustaja. Hän 
toimii eduskunnan puolustusvaliokunnan 
varapuheenjohtajana sekä valtiovarain-
valiokunnan jäsenenä ja siellä hallinto- ja 
turvallisuusjaoston puheenjohtajana.

Nepponen on ollut Suomen Ampu-
maurheiluliiton hallituksen jäsen ja vara-
puheenjohtaja vuodesta 2006 alkaen.

ampuma-aselain säätäminen
seuraavassa on pelkistetysti kuvattu lain säätäminen yleensä ja ampuma-aselain säätäminen tähän mennessä. 

Kansanomaisesti ilmaistuna eduskunnassa on käsiteltävänä hallituksen esitys uudeksi ampuma-aselaiksi. 
virallisesti sama asia on ”hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien 
lakien muuttamisesta sekä kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman 
valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön 
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta”.

lainsääDäntÖaloite:
- säätäminen tulee eduskunnassa vireille joko hallituksen esityksellä tai kansanedustajan lakialoitteella
- ministeriöt valmistelevat hallituksen esitykset
- ampuma-aselakiesityksen valmisteli sisäasiainministeriö ja sen ase- ja arpajaisyksikkö esittelijänään 

projektipäällikkö mika lehtonen
- sisäasiainministeriö antoi esityksen eduskunnalle 26.6.2009

lähetekeskustelu:
- eduskunta aloittaa käsittelyn täysistunnon lähetekeskustelulla, jonka päätteeksi päätetään esityksen 

lähettämisestä valiokunnan käsiteltäväksi
- kansanedustajat käyttivät 10.9.2009 yhteensä 72 puheenvuoroa lähetekeskustelussa, joka on luettavissa 

eduskunnan sivustolla osoitteessa: 
www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ptk_74_2009_ke_p_1.shtml 
ja se on katseltavissa eduskunnan netti-tv-lähetyksenä osoitteessa: 
www.goodmoodtv.com/internettv/application/eduskunta/system/eduskunta.html

- lähetekeskustelun esittelypuheenvuoron piti sisäasiainministeri anne holmlund (kok)
- lakiesitys lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle peruslakivaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja 

puolustusvaliokunnan on annettava lausunto
valiokuntakäsittelY: 

- yksi valiokunta, ampuma-aselaista hallintovaliokunta, muodostaa eduskunnan kannan esitykseen. mietinnön 
tekevä valiokunta voi kuulla asiantuntijoita. mietinnön tekevälle valiokunnalle lausunnon antavat valiokunnat 
voivat nekin kuulla asiantuntijoita. ampuma-aselaista lausunnon antavat maa- ja metsätalousvaliokunta, 
puolustusvaliokunta ja perustuslakivaliokunta, joka tulkitsee perustuslakia ja kuulee perustuslakiasiantuntijoita.

- eduskunnassa on kaikkiaan 15 valiokuntaa
- valiokunta voi esittää lakiesityksen hyväksymistä sellaisenaan tai muuttamista tai jopa hylkäämistä. 

Kun enemmistöhallituksen puolueilla on enemmistö jokaisessa valiokunnassa, lakiesitykset toteutuvat 
pääsääntöisesti esityksen mukaisesti

- hallintovaliokunnan puheenjohtaja on tapani tölli (kesk)
- perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja on Kimmo sasi (kok)
- maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja on jari leppä (kesk)
- puolustusvaliokunnan puheenjohtaja on juha Korkeaoja (kesk) ja varapuheenjohtaja Olli nepponen (kok), joka 

on myös ampumaurheiluliiton varapuheenjohtaja
- perustuslakivaliokunta on kuullut seuraavia asiantuntijoita 24.11. mennessä: projektipäällikkö mika lehtonen, 

sisäasiainministeriö; lainsäädäntöneuvos liisa vanhala, oikeusministeriö; professori mikael hidén; professori 
teuvo pohjolainen; kansleri, oikeustieteen tohtori Kauko sipponen; tutkija, oikeudellinen neuvonantaja pertti 
eilavaara; professori tuomas Ojanen ja professori veli-pekka viljanen

- maa- ja metsätalousvaliokunta on kuullut seuraavia asiantuntijoita 24.11. mennessä: projektipäällikkö mika 
lehtonen, sisäasiainministeriö; apulaistoiminnanjohtaja sauli härkönen, metsästäjäin Keskusjärjestö; 
ylitarkastaja jussi laanikari, maa- ja metsätalousministeriö; toiminnanjohtaja panu hiidenmies, suomen 
metsästäjäliitto; ylijohtaja eero helle, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos; erätarkastaja jaakko saaristo, 
metsähallitus; erätarkastaja aimo tervamäki, metsähallitus ja apulaispoliisipäällikkö urpo Kössö, Kainuun 
poliisilaitos. lisäksi se on vastaanottanut kirjallisen lausunnon sisäasiainministeriöltä, metsästäjäin 
Keskusjärjestöltä ja pohjois-Karjalan riistanhoitopiiriltä.

- puolustusvaliokunta on kuullut seuraavia asiantuntijoita 24.11. mennessä: projektipäällikkö mika lehtonen, 
sisäasiainministeriö; lainsäädäntöjohtaja seppo Kipinoinen, puolustusministeriö; apulaisosastopäällikkö 
tuija sundberg, pääesikunta; puheenjohtaja harri Westerlund, upseeriliitto; puheenjohtaja antti Kuivalainen, 
päällystöliitto; puheenjohtaja petteri leino, aliupseeriliitto; edunvalvontajohtaja markku Kojo, suomen 
lääkäriliitto; toiminnanjohtaja pekka tuunanen, maanpuolustuskoulutusyhdistys (mpK); toiminnanjohtaja 
janne Kosonen, suomen Reserviupseeriliitto; toiminnanjohtaja Olli nyberg, Reserviläisliitto - Reservin 
aliupseerien liitto, everstiluutnantti heikki pohja, Kaartin jääkärirykmentti; everstiluutnantti juhani sillanpää, 
upseerien ampumayhdistys; ampuma-asetoimikunnan puheenjohtaja arto pulkki , Reserviläisupseeriliitto 
ja toiminnanjohtaja Risto aarrekivi, ampumaurheiluliitto. lisäksi se on vastaanottanut suomen Kuntaliiton 
kirjallisen lausunnon.

- hallintovaliokunta aloittanee asiantuntijoiden kuulemisen ensi helmikuussa
ensimmäinen käsittelY:

- valiokunnasta laki palaa suureen saliin, jossa ensimmäisessä käsittelyssä käydään yleiskeskustelu ja 
yksityiskohtainen käsittely. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä kansanedustajat päättävät lopullisesti lain sisällöstä

- jos laki muuttuu ensimmäisessä käsittelyssä merkittävästi, se lähetetään suureen valiokuntaan
toinen käsittelY:

- toisessa käsittelyssä kansanedustajat päättävät suuressa salissa lakiesityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, 
mutta eivät enää voi muuttaa sen sisältöä

- tavallisen lain hyväksymiseen tai hylkäämiseen riittää yksinkertainen äänten enemmistö
presiDentin vahvistus: 

- laki astuu voimaan, kun presidentti on vahvistanut sen allekirjoituksellaan
- jos presidentti ei allekirjoita lakia, se palautuu eduskuntaan uudelleen valmisteltavaksi. jos eduskunta hyväksyy 

lain uudelleen muuttamatta sitä, laki astuu voimaan ilman presidentin allekirjoitusta

>>
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ampumaurheiluliitto kuultavana
puolustusvaliokunnassa

Ampuma-aselaista lausuntoaan työstävä eduskunnan puolus-
tusvaliokunta kuuli asiantuntijana Suomen Ampumaurheilulii-

ton toiminnanjohtaja Risto Aarrekiveä tiistaina 24. marraskuuta. 
Aarrekivi esitteli puolustusvaliokunnalle liittohallituksen hyväksy-
män 13-sivuisen lausunnon, joka painotti seuraavia asioita: lain 
valmistelun tiukkaa aikataulua, ikärajakysymystä, aktiiviharras-
tamisen todistamista ennen ensimmäisen pistoolin hankkimista, 
seuran ja ampumakouluttajan lakisääteistä asemaa, hallussapi-
tolupaehtoja, mustaruutiaseiden asemaa, suorituspaikkoja sekä 
muutoksen aiheuttamia kuluja ja niiden resursointia.

Ampumaurheiluliiton mielestä lakiesityksen 20 vuoden ikäraja 
ruutipistoolin hankintaan on merkittävä uhkatekijä suomalaisen 
ampumaurheilun jatkumiselle pistoolilajeissa. Ampumaurheiluliit-
to esittää ensisijaisena ratkaisuna kaikkien ruutiaseiden hankin-
nalle 18 vuoden ikärajaa. Lisäksi sen mielestä lakiin olisi kirjattava 
poikkeuslupa tai erivapaus rinnakkaisluvasta nykyisen käytännön 
mukaisesti alle 18-vuotiaalle urheiluampujalle. Lisäksi kertaladat-
tavat pistoolit ja kertaviritteiset revolverit olisi vähäisen tulivoiman-
sa vuoksi rinnastettava lupamenettelyltään ”pitkiin aseisiin”.

Ampumaurheiluliitto esittää aktiivisen harrastusajan osoittamis-
ta vain ensimmäisen pistooliluvan osalta sekä vähimmäisajaksi 
enintään puolta vuotta. Lisäksi ampuma-aselaissa pitäisi määri-
tellä tarkasti seuran ja ampumakouluttajan asema sekä osoittaa 
seurojen ampumakoulutukseen resursointia.

Ampumaurheiluliiton mielestä käsiaseenkin hallussapitolupa 
pitäisi voida myöntää alle 18-vuotiaan huoltajalle tai vastaaval-
le henkilölle tai seuran vastuuvalmentajalle, maajoukkueryhmän 
valmentajalle tai muulle nimetylle henkilölle, joka mahdollistaisi 
nuoren henkilön harrastuksen ja valvoisi aseen käyttöä. Hallussa-
pitolupa pitäisi voida myöntää, vaikka nuorelle henkilölle ei myön-
nettäisikään rinnakkaislupaa.

Nykyinen ampuma-aselaki luettelee eri asetyypit, muiden mu-
assa mustaruutiaseet. Ampuma-aselakiehdotuksessa ei ole erik-
seen mainittu mustaruutiaseita. Ampumaurheiluliitto esittää, että 
mustaruutiaseet rinnastettaisiin haulikkoon, kivääriin, pienoiski-
vääriin ja yhdistelmäaseeseen niin hankkimisen, hallussapidon ja 
rinnakkaisluvan osalta. 

Lisäksi Ampumaurheiluliitto esittää, että määräraha- ja lainsää-
däntöhankkeissa huomioitaisiin lakiesityksen vaikutukset ampuma-
ratoihin ja suorituspaikkoihin sekä asekoulutuksen kustannukset.

Hallintovaliokunta aloittaa
kuulemiset helmikuussa

Ampuma-aselaista mietinnön tekevä hallintovaliokunta aloitta-
nee asiantuntijoiden kuulemisen vasta ensi vuonna, vaikka 

lakiesityksen lähetekeskustelu käytiin jo 10. syyskuuta. Eduskun-
ta kokoontuu valtiopäiville 1. helmikuuta.

- Suuri aluehallintouudistus on työllistänyt meitä ja vienyt leijo-
nanosan ajastamme. Lisäksi vuoden lopulla käsittelemme bud-
jettilakeja, jotka on saatava voimaan vuoden vaihteessa, totesi 
hallintovaliokunnan puheenjohtaja Tapani Tölli (kesk) lokakuun 
lopulla. Hän osallistuu ampuma-aselain käsittelyyn myös perus-
tuslakivaliokunnan jäsenenä.

- Tavoitteenamme on käsitellä ampuma-aselakiesitys huolel-
lisesti ja rauhassa. Kun aloitamme asiantuntijoiden kuulemisen, 
teemme sen yhtä yhtäjaksoisesti. 

Hallintovaliokunta saanee tehtyä mietintönsä ampuma-aselais-
ta maaliskuussa. 

58-vuotias valtiotieteen maisteri Tapani Tölli on toisen kauden 
kansanedustaja Oulun vaalipiiristä. Hän on toiminut Tyrnävän kun-
nanjohtajana 1991 alkaen. Sotilasarvoltaan hän on reservin majuri.

Paras koskaan tehty
ammunnanharjoittelulaite

Noptel ST-2000 Sport II

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

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

www.noptel.fi

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

jatkaa kuuluisan Noptel ST-2000
tuoteperheen perinteitä,

jotka ulottuvat 1990-luvun
alkuun. Sport II on edeltäjiensä

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

käyttäjäystävällisempi. Se edustaa yli
20 vuoden kokemustamme erinomaisesti

tehden ammunnanharjoittelusta yhä
helpompaa ja tehokkaampaa kuin koskaan.
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Contact information:
Megalink as Hestehagen 6, 

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

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

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

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

Running target100m

System overview:

- Low maintenanse cost
- Easy to use
- Plug and play 
- ISSF approved for 10m air 
  and 50m small bore
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suomen Ampumaurheiluliiton Tehoryhmän 41 ampujan testileiri 
järjestettiin Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä 6.-8. marras-
kuuta. Leirillä testattiin nykyisiä ryhmäläisiä ja uusia kokelaita.

Vierumäki Areenan ampumakeskukseen oli rakennettu ratoja 
kenttätasolle ja mikä parasta elektroniset taululaitteet olivat leiriläis-
ten käytössä. Viikonlopun aikana leiriläisten lihaskunto, kestävyys, 
tasapaino ja keskittyminen testattiin ja leiriläiset ampuivat sunnun-
taina leirikilpailun. Valmentajina toimivat kivääriammunnassa Mikko 
Mattila, Jukka Törmänen, Marko Matilainen, Rabbe Österlund ja 
Hanna Pitkänen. Pistoolissa olivat urheilijat Teijo Kimpimäen ja Ville 
Peltoniemen valmennuksessa. Liikkuvan maalin valmennuksesta 
vastasi Mika Mankinen.

Nuorten maajoukkueen valmentaja Pasi Wedman osallistui leiriin 
testileiriläisten haastattelijana ja kuntotestin pitäjänä. Leirin luento-
osuuksista vastasivat tehoryhmävalmentaja Mikko Mattila ja nuori-
so- ja koulutuspäällikkö Timo Rautio. 

FLunSSA-AALTO KiuSAnA
Puolenkymmentä urheilijaa joutui jäämään kotiin sairastelemaan si-
kainfluenssaa. Testileirillä oli kaikkiaan 41 nuorta ampujaa. Huoltajia 
oli 25 ja ryhmävalmentajia 10. Etelä- ja Itä-Suomen alueiden nuor-
ten runsas osallistujamäärä ilahdutti. Pistoolissa tyttöjen määrä on 
hieman laskussa edellisiin vuosiin. Ehkäpä jonkinlainen erillinen tyt-
töprojekti voisi tuoda uusia harrastajia tehoryhmävalmennukseen.

Valmentajat tulevat valitsemaan valintaleirillä käyneistä nuorista 
uusia tehoryhmäläisiä. Valinnoissa painotetaan valintaleirin kilpailua 
ja haastattelua. Lisäksi huomioidaan kauden kilpailutulokset ja leirillä 

tehdyt lihaskuntotestit. Valintakokouksen jälkeen kaikille valintaleirille 
osallistuneille ilmoitetaan henkilökohtaisella kirjeellä valinnasta tai ryh-
män ulkopuolelle jäämisestä. Valinnat tehdään marraskuun aikana.

KAKSi yHTEiSLEiRiä
Ampumaurheiluliiton tehoryhmävalmennuksen toiminnan tarkoituk-
sena on auttaa ja tukea nuoria lahjakkaita urheiluampujia heidän 
harjoittelussaan ja valmennuksessaan. Toiminnassa mukana olevat 
nuoret eivät vielä kuulu maajoukkueryhmiin, mutta he ovat asetta-
neet tavoitteekseen menestyä kilpaurheilussa.

Tehoryhmän toiminta perustuu viikonlopunmittaisiin pienryhmä-
leireihin, joita on 2-4 kertaa vuodessa. Yhteisleirejä, joille kutsutaan 
kaikkien lajien ryhmiin valitut, järjestetään vuodessa kaksi. Toinen 
on ruutiaseleiri 10.-13.6.2010 Siilinjärvellä ja toinen on testileiri Suo-
men Urheiluopistolla Vierumäellä 19.-21.11.2010.

Päätavoitteena kaikilla valituilla urheilijoilla on menestyminen 
nuorten SM- kilpailuissa. Parhaimmilla on mahdollisuus tulla vali-
tuksi jopa Suomen isännöimiin nuorten PM- kilpailuihin Vierumäelle 
elokuussa 2010.

Teksti ja kuvat: Timo Rautio, Ampumaurheiluliiton nuoriso- ja koulutuspäällikkö

tehoryhmän testileirillä Vierumäellä

  TEKEMiSEn MEininKi

Tea Lepistö tekee vuorottaisia nostoja.

Ilmapistoolin leirikisaa jännittävät valmentajat 
Ville Peltoniemi ja Teijo Kimpimäki. 

Leiriläisten vanhemmat luennolla. 

Olli Hahl (vasemmalla) ja 
Aleksi Leppä vatsalihastestissä.Selkälihasliike ja neljän minuutin rutistus.

Ilmakiväärin leirikisa käynnissä.
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uoren Suomen ja Suomen Olym-
piakomitean yhdessä urheilun asi-
antuntijatyöryhmän kanssa laati-
ma ”Lahjakkuus lasten ja nuorten 

urheilussa”-raportti pyrkii rohkeasti lahjak-
kuuden lähteille. Raportin laaja-alaiseen si-
sältötyöhön on osallistunut eri alojen erityis-
asiantuntijoita sekä lajiliittojen, valmentajien 
ja urheiluopistojen edustajia. Raportissa 
tuodaan esille lahjakkuuden eri ulottuvuuk-
sia ja sen tavoitteena on avata keskustelua: 
mitä lahjakkuus lasten ja nuorten urheilussa 
on ja mitä sen eteen tulisi tehdä? 

Marraskuussa pidetyssä raportin julkista-
misseminaarissa kasvatustieteen emeritus-
professori kari uusikylä kiteytti lahjakkuu-
den peruskysymyksiä olevan kolme: Mitä 
lahjakkuus on? Onko lahjakkuus perittyä vai 
hankittua? Miten lahjakkuutta voi kehittää ja 
miten sen voi tappaa?

Parhaana lähestymistapana niin kasvatta-
jille, valmentajille kuin opettajillekin Uusikylä 
piti Gagnen (1991) lahjakkuusmallia. Gagne 
jakaa lahjakkuuden käsitteellisesti synnyn-
näiseen lahjakkuuteen (giftedness) ja eri-
tyislahjakkuuteen (talent).

- Gagnen mukaan meillä on synnynnäisiä 
kykyalueita geeneissämme. Jo 5-6-vuoti-
aista lapsista näkee, kuinka he hakeutuvat 
itselleen luontaisten puuhien pariin, mutta 
ydinasia on, mitä noille lahjoille tapahtuu 
matkalla kohti aikuisuutta. Erityislahjakkuu-
det kehittyvät vain määrätietoisella harjoitte-
lulla. Matka synnynnäisestä lahjakkuudesta 
erityislahjakkuudeksi on pitkä eikä siihen ole 
olemassa valmista käsikirjaa.

”SISäIStä motIVaatIota, halua 
ja rakkautta”
Vuodesta 1986 lahjakkuutta tutkineen Kari 
Uusikylän viesti oli selvä.

- Keskeisin asia lahjakkuudessa on mo-
tivaatio, oma sisäinen halu kehittyä. Mutta 
miksi joku onnistuu, joku ei? Ja kuinka val-
mennuksessa onnistutaan kymmenen vuo-
den ajan säilyttämään tuo innokkuus lahjak-
kuuden kehittämiseen? 

Siinä on valmennuksen ydin, joka vaatii 
Uusikylän sanoin ”hirveästi taitoa”. 

- Hyvä valmentaja ymmärtää, että kai-
ken pitää olla kunnossa; kehon, mielen ja 
elämäntilanteen. Valmentajan vastuulla on 
yhdistää tunne-elämältään tasapainoisen 
nuoren urheilijan rohkea ja luova itsensä 
toteuttaminen harjoittelun tehokkuuteen ja 
huipputuloksiin, hän totesi.

- Oletteko kuulleet juoksijasta nimeltä 
jukka keskisalo? Hän lopetti urheilemisen 
15-vuotiaana kun palkintokaappi pysyi tyh-
jänä. 16-vuotiaana valmentaja haki hänet ta-
kaisin. Hän on aika hyvä juoksija nykyään.

myyttISyydeStä meNeStykSeeN
kari niemi-nikkola, Suomen Olympiako-
mitean valmennuksen johtaja, totesi lahjak-

kuuden käsitteeseen liittyvän hankaluutta 
ja jopa myyttisyyttä. Niitä on hyvä avata.

- Toivottavasti käsitteitä selkeyttämällä 
pystytään luomaan yhtenäisyyttä tämän tee-
man käsittelyyn myöskin käytännön arjes-
sa, harjoittelussa ja valmennuksessa sekä 
saadaan suuntaviivoja ja ohjeistusta siihen, 
kuinka lahjakkaita nuoria urheilijoita tulisi 
valmentaa, hän sanoi.

Myös Niemi-Nikkola totesi, että ilman sin-
nikästä työntekoa lahjakkuutta ei saa esille. 

- Käsite, joka kiehtoo sekä itseäni että val-
mennusta maailmanlaajuisesti, on harjoitet-
tavuus. Missä määrin se on lahjakkuutta tai 
harjoitettava ominaisuus? hän kysyi uskoen 
itse sen olevan lahjakkuuden osa-alue.

lahjakkaat harjoIttelee!
Kehitysjohtaja Pasi Mäenpää Nuoresta 
Suomesta kuvasi lahjakkuuden avaamista 
hyväksi startiksi ja toivoi käsittelyn jatkuvan 
lasten ja nuorten urheilun eri tasoilla.

- Lahjakkuuden parempi ymmärtäminen 
auttaa kaikkia lasten ja nuorten urheilun 
parissa toimivia, hän sanoi ja viittasi lahjak-
kaiden urheilijoiden olevan omalla tavallaan 
erityisryhmän edustajia.

Hän totesi käytännön kehittämistarpeita 
olevan lukuisia lahjakkuustiedon laajas-
ta levittämisestä yksilöiden tukemiseen. 
Nuoren Suomen toimenpiteistä hän mai-
nitsi 12-15-vuotiaille suunnatun ”Kasva 
urheilijaksi”-ohjelman, jolla pyritään aktivoi-
maan erityisesti murrosikäisten urheilijoiden  
omatoimista harjoittelua. 

Sen, kuinka syntymälahjakas voi kehittyä 
talentiksi, Mäenpää kiteytti muotoon: ”Lah-
jakkaat harjoittelee!”

Teksti: Paula Salmela
Kuva: Nuori Suomi

sYntYmälahjakas vai talentti?

Lahjakkuus lasten ja nuorten urheilussa 
-raportti (2009) on laadittu yhteistyössä 
Nuoren Suomen ja Suomen Olympiakomitean 
sekä urheilun asiantuntijatyöryhmän kanssa. 
Erityisasiantuntijoina on toiminut Kari Uusikylä, 
Jarmo Liukkonen, Jari Lämsä, Harri Hakkarainen 
ja Sami Kalaja. Työryhmän jäseninä ovat toimineet 
Manu Kangaspunta, Pasi Mäenpää, Asko 
Härkönen, Kari Niemi-Nikkola, Minna Blomqvist, 
Tomi Vänttinen, Heikki Kyröläinen, Hannele 
Forsman, Pekka Potinkara, Erkka Westerlund, Antti 
Paananen, Kari Ukkonen, Jani Lakanen, Laura 
Tast ja Anna Kirjavainen. Laaja työryhmä pääsi 
raportissa yksimielisyyteen siitä, että lahjakkuus 
on haasteellinen asia ymmärtää, pikatesteistä on 
päästävä pidemmän ajan profilointiin, lahjakkuuden 
kehittyminen on yksilöllistä ja huomio on 
kiinnitettävä toimintaympäristön kehittämiseen

Raportin tilaukset:
manu.kangaspunta@nuorisuomi.fi. Hinta on 10 €.

kasvattamista omien
mahdollisuuksien 
mittaiseksi
”Lahjakkuus lasten ja nuorten urheilussa”-
raportin taustaoletuksena on ollut, että 
lasten ja nuorten lahjakkuutta ei suoma-
laisessa urheilussa osata optimaalisesti 
tukea tänä päivänä, totesi Nuoren Suomen 
pääsihteeri teemu japisson. Hänen kä-
sityksensä mukaan harjoittelussa toimitaan 
liikaa niin sanottujen keskiarvolasten ja 
-nuorten mukaan. 

- Näin ääripäät kärsivät. Toisaalta ne, 
joiden osaaminen ei riitä, putoavat pois ja 
toisaalta ne, jotka sillä hetkellä ovat kehi-
tyksessään nopeampia, voivat turhautua 
eivätkä kehity mahdollisuuksiensa mukai-
sesti. Silloin lahjakkuuden lahja heitetään 
hukkaan ja se on ehdottomasti tuhlausta. 
Jokaisella tulee olla mahdollisuus kasvaa 
omien mahdollisuuksiensa mittaiseksi.

- Lahjakkaiden lasten ja nuorten kohdal-
la kannattaa käyttää kaikki mahdollinen 
energia tuon potentiaalin hyödyntämisen 
tukemiseen. Se tarkoittaa yksilöllisyy-
den kohtaamista huomattavasti nykyistä 
enemmän, keskiarvolapsia ja -nuoria ei 
ole olemassa. 
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lasten ja nuorten urheiluvalmennuksen perusteet -kirja julkis-
tettiin 18. elokuuta SLU-talossa Helsingissä. Yhteiskunnassa 
ja liikuntakulttuurissa tapahtuneet muutokset samoin kuin val-

mennusasioiden päivittämisen tarve ovat olleet kirjan lähtökohtia. 
Kirjan sisältöön on vaikuttanut vahvasti myös urheilevien lasten har-
joitteluun liittynyt laaja selvitys. Ampumaurheilun 10-sivuisen osuu-
den ovat kirjoittaneet valmennuksen johtaja Leena Paavolainen ja 
kiväärilajien nuorten olympiavalmentaja Pasi Wedman.

Kirjan kustantajan VK-Kustannuksen järjestämässä julkistamistilaisuu-
dessa tuotiin kirjan syntyyn vaikuttaneista huolenaiheista esiin muun mu-
assa lasten ja nuorten fyysinen passiivisuus sekä tehdyssä selvityksessä 
todettu omatoimisen liikunnan väheneminen. Valmentajien niskaan kirjan 
päätoimittaja Harri Hakkarainen ei tilanteen heikentymistä kaada. 

- Valmentajiemme tietoisuus on edelleen hyvä, se ei ole huonon-
tunut aiemmista vuosista, eikä taso kansainvälisessä vertailussa 
ole laskenut. Syy muuttuneeseen tilanteeseen on lähinnä toimin-
taympäristössä tapahtuneissa muutoksissa. Tilanne on sama myös 
muissa länsimaisissa yhteiskunnissa, Hakkarainen toteaa.

Lasten ja nuorten valmennuksen suurimmat haasteet liittyvät 
Hakkaraisen mukaan osaavien valmentajien riittävyyteen. 

– Yleisenä ongelma on, että aloittelevaa urheilijaa valmentaa 
aloitteleva valmentaja, usein lasten vanhemmat. Parhaat aikuisten 
urheilijoiden valmentajat eivät hekään ole paras vaihtoehto lapsille 
ja nuorille. Lasten ja nuorten urheiluun tarvitaan juuri siihen pereh-
tyneitä valmentajia, sillä ihmisen elimistö ja psyyke ovat lapsella eri-
laiset kuin aikuisella. Samoin lapselle sopivat harjoitteet poikkeavat 
aikuisurheilijoiden harjoitteista, Hakkarainen painottaa.

– Monipuolinen harjoittelu tulisi nostaa kunniaan ja monipuolisuus 
pitäisi mieltää nimenomaan fyysisten ominaisuuksien monipuolise-
na kehittämisenä. Niin nopeutta, aineenvaihduntaa kuin lihaskuntoa 
ja voimaa pitää kehittää monipuolisesti.

Hakkaraisen ja laajan muun asiantuntijakaartin kirjoittama kirja 
pyrkii tarjoamaan viimeisimmän tiedon lasten ja nuorten harjoitte-
lun psyko-fyysisistä perusteista ja siitä, kuinka pitkäjänteinen val-
mennus käytännössä tulee toteuttaa. Erityisesti paneudutaan siihen 
mitä ominaisuuksia eri ikä- ja kehitysvaiheissa tulee harjoittaa ja 
kehittää. Lasten ja nuorten yksilöllisyyden huomioiminen ja pitkä-
jänteinen harjoittelu ovat kirjan punainen lanka.

Hakkaraisen mukaan lasten ja nuorten valmennuksen kehittämi-
seen on hyvät mahdollisuudet.

– Kirja ja sen viestit ovat herättäneet paljon mielenkiintoa. Suomalai-
set ovat urheiluhullua kansaa, joten tahtotilaa kehittämistoimenpiteille 
varmasti riittää. Nyt tarvitaan eri tahojen yhteistyötä, jotta resurssit 
kohdennetaan järkevästi ja toimenpiteillä saadaan näkyvää aikaan.

lasten ja nuorten valmennuksen perusteet
ISBN 978-951-9147-60-4  Uutuus! 480 sivua

Uutuusteos, joka tarjoaa lasten ja nuorten urheiluvalmennuksen ja 
liikuntakasvatuksen viimeisimmän tiedon harjoittelun psyko-fyysi-
sistä perusteista ja siitä kuinka pitkäjänteinen valmennus käytän-
nössä tulee toteuttaa.

Kirjassa käsitellään kaikki oleelliset valmennuksen osa-alueet. 
Erityisesti paneudutaan siihen, mitä ominaisuuksia eri ikävaiheissa 
tulisi harjoittaa ja kehittää. Lasten ja nuorten yksilöllisen kehitysta-
son huomioiminen ja pitkäjänteinen harjoittelu ovat kirjan punainen 
viiva. Kirjan loppuosassa 14 lajiliiton asiantuntijat tuovat esille oman 
lajinsa erityispiirteet sekä tulevaisuuden haasteet. 

Kirja on tarkoitettu kaikille lasten ja nuorten parissa toimiville oh-
jaajille, urheilukoulujen ohjaajille, valmentajille, urheiluseurojen vas-
tuuvalmentajille ja valmennuspäälliköille sekä urheilussa mukana 
olevien lasten vanhemmille. 

ViiSi iSoa kokonaiSuutta
lapsi- ja nuorisourheilu Suomessa

- lasten ja nuorten urheilu yhteiskunnassa
- lasten ja nuorten urheiluvalmennuksen organisointi suomessa
- lasten ja nuorten urheiluvalmennuksen nykyhaasteita

urheilijaksi kasvaminen
- syntymän jälkeinen fyysinen kasvu, kehitys ja kypsyminen
- lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys
- lahjakkuus urheilussa
- pitkäjänteisyys ja tavoitteellisuus lasten ja nuorten valmennuksessa
- nuoren urheilijan terveydenhuolto

ominaisuuksien harjoittaminen
- voiman harjoitteleminen lapsuudessa ja nuoruudessa
- nopeuden harjoitteleminen lapsuudessa ja nuoruudessa
- lasten ja nuorten taitoharjoittelu
- lasten ja nuorten liikkuvuusharjoittelu
- lasten ja nuorten kestävyysharjoittelu
- nopeuskestävyyden harjoittaminen lapsuudessa ja nuoruudessa

lasten ja nuorten valmentaminen käytännössä
- valmennuksen pedagogiikka ja didaktiikka lapsille ja nuorille
- valmennuksen psykologia ja didaktiikka käytännössä
- lasten ja nuorten joukkueiden valmentaminen

lajikohtaiset sovellukset
- ampumaurheilu - lentopallo - taitoluistelu - jalkapallo 
- maastohiihto - telinevoimistelu - judo - paini - uinti 
- jääkiekko - Ratsastus - Yleisurheilu - Koripallo - suunnistus

lisätietoa: www.vk-kustannus.com.
Teksti: VK-kustannus Oy

Uusi kirja lasten ja nuorten
urhEiluvalMEnnuKSEn tuEKSi
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Miksi harrastat ammuntaa? 
Se on kivaa

tavoitteesi? Menestyä kansainvälisissä 
kilpailuissa

Mikä on kivointa ammunnassa? 
Mukavat ihmiset, ja se tunne, kun hyvä 
päivä sattuu kisapäiväksi

Millainen hyvä ampuja on 
luonteeltaan? Varmaan aika rauhallinen 
sekä positiivinen

Mitä pelkäät? Pimeää

Mitä rakastat? Pörröisiä asioita

unelmasi? Päästä ulkomaille

Minkälainen on hyvä valmentaja? 
Sellainen, joka osaa valmentaa ja saa 
hiottua urheilijan taidoista parempia

kuka on sinun esikuvasi tai idolisi 
urheilussa? Ei ole tullut mietittyä asiaa 
koskaan

Mitä muuta toivoisit seurasi 
toiminnalta kuin ammuntaa? Umh, 
ei mitään erikoista. Positiivista ja 
kannustavaa asennetta.

tekniikka vai tahto? Tekniikka ei auta 
ilman tahtoa, eikä pelkällä tahdolla osuta

Mikä on lempihedelmäsi? Banaani

jos olisit eläin, niin mikä eläin olisit? 
Kotka

Mukavin kouluaine? Matikka ja fysiikka

Suklaa vai salmiakki? Molemmat!

lempiväri? Tänä talvena sininen

Paras elokuva? Kaikki ovat yhtä hyviä

Mikä sinusta tulee isona? 
Todennäköisesti aikuinen ja toivottavasti 
myös eläinlääkäri

kuka olet? Gisela Miettinen

Mistä? Kuopiosta

kuinka vanha olet? 16-vuotias

Seura, jota edustat? LehA ja KAMS

kauanko olet harrastanut ammuntaa? 
Seitsemän vuotta

lajisi? Kivääri ja pistooli

Valmentajanasi toimii? Paavo Miettinen

Mitä muita harrastuksia sinulla on? 
Pöytätennis ja käsityöt

Miten aloitit ammunnan?
Veljien mukana raahauduin radalle, ja siitä 
se lähti

Minkälainen olet luonteeltasi? 
Iloinen, temperamenttinen

Revolverihaastattelussa >

Gisela miettinen
lehtimäen ampujat ja 
Kuopion ampuma- ja metsästysseura

// Tuuletuksen paikka
kerro vitsi tai motto. 

voit myös lähettää jollekin terveisiä!

Mies meni kauppaan. 

Sielläkin oli leipää! Hah, hah.

Gisela Miettinen
LehA ja KAMS

kuuluu
Lapsen

Koelaukaukset

totuus...

suusta

Kilpailulaukaukset Finaali Paavo miettinen 
KAMS ja LehA

totuus...

Kuva: Juha Soini
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Paavo miettinen 
KAMS ja LehA

-vanhempien suusta

Ja sitten kuullaan toisenlainen 
         totuus

Laulun sanat > pAAVO MIETTINEN

KUOPION AMPUMA- JA METSÄstysSEURA JA LEHTIMÄEN AMPUJAT

Mikä on tärkeintä lasten ja nuorten 
harrastuksessa? Turvallisuus

Millaiset harjoitusmahdollisuudet 
seuroissasi on? Kuopiossa sisäradat, 
ilma- ja ruutirata ovat melko pienet ja 
jostain syystä ruutiradalla taululaitteet 
eivät tahdo pysyä kunnossa. 
Pienoiskiväärirata puuttuu vielä kokonaan. 
Tosin SiUra:n rata olisi käytettävissä, 
mutta se on melko kaukana. Pistoolirata 
Heinijoella on täysin uusi, mutta vielä 
kokematta. Lehtimäellä on melko pieni 
sisärata, mutta se on käytännöllinen 
luoksetulevine taululaitteineen.

Millainen on nuorten harrastajien 
tilanne seuroissasi? Kuopiossa ei ole 
pitkään aikaan ollut muita kilpailevia 
(pistooli, kivääri) nuoria. Lehtimäellä 
puolestaan on ihan sopivasti nuoria 
lupaavia ampujia.

Millainen on hyvä valmentaja? 
Rehellinen

Mikä on valmentajan työssä 
palkitsevinta? Tavoitteiden 
saavuttaminen

entä haasteellisinta? Nuorilla 
motivaation ylläpito sekä oikeanlainen 
ohjaustapa

Mitä nuoret kaipaavat toimintaan 
ammunnan lisäksi? Hyvää ilmapiiriä

Mitä mieltä olet mentaalisesta 
harjoittelusta? Mitä sillä itsekukin 
ymmärtää, mutta on yksi tärkeä osa 
kokonaisuudesta.

hienoin urheilija, jonka tiedät? Veikko 
Hakulinen

tiedätkö, mikä on seurojesi toiminta-
ajatukset? En, mutta varmaankin jotain 
reilun pelin ja hengen mukaista sekä 
kasvattaa pienestä ampumaurheilijasta 
iso ihminen

BONUSRAITA
Mikä on onnellisen elämän avain?
Sä laulain työtäs tee!

INTRO
kuka olet? Paavo Miettinen, 58 v, 
filosofian tohtori

Mistä olet kotoisin? Kuopio

Mikä on toimenkuvasi seuroissasi? 
KAMS ja LehA kummassakin seurassa 
vain omatoimivalmentaja, kolmessa 
juniorissa on aivan tarpeeksi affääriä, kun 
ammutaan sekä kivääriä ja pistoolia.

urheilutaustasi? Lentopalloa, 
pitkänmatkanjuoksua, ampumahiihtoa

Miten olet päätynyt ohjaamaan ja 
valmentamaan? Hiihtovalmennusta 
1980-luvulla, urheilufysiologia ja 
opettaminen lähellä sydäntä, ammuntaa 
sitten omien junioreiden kanssa.

VARSINAISET BIISIT
Mikä on urheilijan tärkein ominaisuus? 
Motivaatio

Mikä on suomalaisen ampumaurheilun 
tila? Kärki on kova, mutta kapea.

Mitkä ovat tavoitteesi valmentajana? 
Tienata joskus päivän leipä

Määrittele kouluarvosanalla seurojesi 
ryhmähenki? Olemme niin vähän muiden 
seurajäsenten kanssa, mutta pienessä 
lähipiirissä ryhmähenki on erittäin hyvä ja 
kannustava. Kouluarvosanalla 10.

Millainen on vanhempien rooli 
seuroissasi? Missä tahansa 
ampumaseurassa vanhempien mukana 
olo elintärkeä, meilläkin harrastus loppuisi 
tyystin ilman heitä

Kuva: Juha Soini
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// PÄÄTÖKSIÄ & TIEDOTUKSIA

haulikkolajit
olYMPiarYhMÄ

marjut heinonen, skeet, haapaveden ampumaseura
Kemppainen marko, skeet, suomussalmen urheiluampujat
timo laitinen, skeet, sibbo skyttegille
lauri leskinen, skeet, sibbo skyttegille
heikki meriluoto, skeet, siilinjärven urheiluampujat
satu mäkelä-nummela, trap, Orimattilan seudun urheiluampujat

a-MaajouKKuE
max Rosenberg, skeet, ala-hämeen ampujat

B-MaajouKKuE
noora antikainen, trap, Orimattilan seudun urheiluampujat
ari jokinen, trap, lahden ampumaseura
sami Ritsilä, kaksoistrap, Rantasalmen urheilu- ja metsästysampujat

20+ -rYhMÄ
Oskari Kössi, skeet, sibbo skyttegille
jenna väisänen, skeet, sibbo skyttegille
joni Granqvist, trap, iisalmen ampujat
merja mastokangas, trap, halsuan metsästysseura
niko hyvärinen, kaksoistrap, Orimattilan seudun urheiluampujat

nuortEn olYMPiarYhMÄ, SKEEt
miikka peltonen, skeet, anttilan erämiehet

nuortEn olYMPiarYhMÄ, traP
juho hannonen, trap, Orimattilan seudun urheiluampujat
veli-matti matikainen, trap, sibbo skyttegille

nuortEn MaajouKKuE
teemu vähämäki, skeet, lounais-hämeen ampujat
juha perttola, kaksoistrap, Orimattilan seudun urheiluampujat
teemu jutila, kaksoistrap, Ruotsalon metsästysyhdistys
henry Romppanen, kaksoistrap, Orimattilan seudun urheiluampujat

kiVäärilajit
olYMPiarYhMÄ

hanna etula, lahden ampumaseura
henri häkkinen, joensuun ampujat
marjo Yli-Kiikka, isonkyrön metsästys- ja ampumaseura

ParalYMPiarYhMÄ
jukka mikkonen, haapajärven ampumaseura
minna leinonen, Kajaanin ampujat
veikko palsamäki, haapajärven ampumaseura
erkki pekkala, haapajärven ampumaseura

nuortEn olYMPiarYhMÄ
anton aprelev, Raseborgs skyttar
jaakko Björkbacka, lehtimäen ampujat
juho Kurki, Kankaanpään ampujat

B-MaajouKKuE
pauliina Frilander, pieksämäen seudun ampujat

nuortEn MaajouKKuE
päätetään joulukuun valintaleirin jälkeen

20+ -rYhMÄ
henna Kärhä, simpeleen hahlo
toni matilainen, pieksämäen seudun ampujat
ville nokipii, pohjois-hämeen ampujat
eetu Orsjoki, siilinjärven ampumaseura

paula peltoniemi, äänekosken ampujat
juha soini, jalasjärven ampujat
sami valkama, turun seudun ampujat

300 MEtrin lajiEn rYhMÄ (Pv-valMEnnuS)
henri häkkinen, joensuun ampujat
tero lahti, haminan ampumaseura
juha peltonen, Kotkan ampumaseura
Kari pennanen, Kouvolan metsästys- ja ampumaseura
antti puhakka, Kotkan ampumaseura
jussi puustinen, joensuun ampujat
juha Rutonen, sodankylän ampujat

urhEiluKoulu
janne vartiainen, siilinjärven urheiluampujat
juho autio, Oulun metsästys- ja ampumaseura

PiStoolilajit
olYMPiarYhMÄ

Kai jahnsson, ilma- ja vapaapistooli, poliisien ampumaseura
mira nevansuu, ilmapistooli, Kuortaneen Kunto

a-MaajouKKuE
teemu tiainen, ilma- ja vapaapistooli, poliisien ampumaseura

B-MaajouKKuE
jesse peltomäki, ilma- ja vapaapistooli, Kuortaneen Kunto
Karoliina helle, ilma- ja urheilupistooli, salon seudun ampujat
Ritva Karri, urheilupistooli, Kokkolan metsästys- ja ampumaseura
teijo Kimpimäki, olympiapistooli, jalasjärven ampujat
marko talvitie, olympiapistooli, lehtimäen ampujat
Rami viljamaa, olympiapistooli, turun seudun ampujat

nuortEn MaajouKKuE
anette Källi, ilma- ja urheilupistooli, lehtimäen ampujat

20+ -rYhMÄ
Kristoffer ingelin, ilma- ja vapaapistooli, Raseborgs skyttar
henri Rutanen, ilma- ja vapaapistooli, Ylivieskan Kuula

iSo- ja vaKioPiStooli, a - MaajouKKuE
janne Kuvaja, poliisien ampumaseura

iSo- ja vaKioPiStooli, B - MaajouKKuE
jorma jäntti, suomussalmen urheiluampujat
ari meinander, lahden ampumaseura
petri Ylinen, Kauhavan ampujat

liikkuVaMaali
a-MaajouKKuE

Krister holmberg, Raseborgs skyttar
staffan holmström, Raseborgs skyttar
vesa saviahde, pohjois-hämeen ampujat

B-MaajouKKuE
niklas hyvärinen, Raseborgs skyttar
mårten Westerlund, Raseborgs skyttar

nuortEn MaajouKKuE
sami heikkilä, Kymppi-64
tomi-pekka heikkilä, Kymppi-64
jarmo toiva, Kymppi-64

Suomen ampumaurheiluliiton valmennusryhmät 2010

valMEnnuSrYhMÄt aMPuMaurhEilunEtiSSÄ
www.ampumaurheiluliitto.fi/valmennus/valmennusryhmat_2010
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// PÄÄTÖKSIÄ & TIEDOTUKSIA

// AJANKOHTAISTA NUORISOTOIMINNASTA

hyvä seura -koulutus sai seurat liikkeelle

suomen ampumaurheiluliitossa hyvä seura- prosessi on ollut käynnissä jo muu-
taman vuoden. tänä syksynä hyvä seura- kohtaamiset olivat rakennettu nuori-

sotoiminnan teemalle. Koulutukset toteutettiin kymmenenä alueellisena tilaisuutena 
1.10. -15.12.2009. noin kolmetuntisissa tilaisuuksissa käsiteltiin ampumaurheilun 
ajankohtaisten asioiden lisäksi seuran työn tukemista. erityisesti aselaki ja ampu-
maurheilun olosuhteet puhututtivat osallistujia kaikissa tilaisuuksissa. tapaamissa 
olivat mukana ampumaurheiluliiton toimihenkilöistä toiminnanjohtaja Risto aarrekivi 
ja nuoriso- ja koulutuspäällikkö timo Rautio. tilaisuuksissa kohdattiin yhteensä hui-
keat 71 seuraa ja kaikkiaan 160 henkilöä.

tilaisuuksissa seuratyön merkitys tuli erittäin voimakkaasti esille ja eritoten sen 
mahdollisuudet. suomen ampumaurheilutoiminnan perustan muodostaa seura, jonka 
toiminnasta riippuu ampumaurheilumme asema ja kehitys. meillä on nykyisin 314 
ammuntaa harrastavaa urheiluseuraa ja niissä ampumaurheilun parissa harrastavia 
henkilöitä kolmisenkymmentätuhatta. vain heidän tekemällään vertaansa vailla ole-
valla työllä voidaan suomen ampumaurheilu pitää edelleenkin yhtenä suosituimmista 
urheilumuodoista. seuran toimintalinjan laatiminen ei ole todellakaan yhden eikä kah-
den ihmisen homma, vaan se jos mikä on yhteistyötä.

aselaki ja ammunnan olosuhteet olivat tilaisuuksien puhutuimmat aiheet. toimin-
nanjohtaja Risto aarrekiven esityksien pohjilta keskustelu virisi erittäin hyvin aselain 
ja ampumaurheilun olosuhteiden, sisä- ja ulkoratojen, tuleviin haasteisiin. mitä voim-
mekaan omalla paikkakunnalla vaikuttaa ampumaurheilutoiminnan harrastamiseen?

seuratapaamisia jatketaan myös ensi vuonna. toivon mukaan jokainen alue järjes-
tää alue- ja lajitilaisuuksia.

sYksY 2009 tilaisuuDen teemoina olivat mm:
- alueen ja sal: n koulutustarjonta: ohjaaja-, valmentaja- ja tuomarikoulutus
- Kultahippuvalmennus, -leirit, -kilpailut/karsinnat ja Finaalit 2010 turussa ja 
joensuussa
- seurojen ampumakoulutoiminta 
- nuorten kilpailutoiminta 
- aselaki ja ampumakortti 
- seuraluokittelu 2010 alkaen
- paikalliset ampumaradat / -olosuhteet 

tilaisuuDet:
pohjois-pohjanmaa, jääli, jäälinmaja, 1.10.
pohjanmaa, Ylihärmä, Kuntokeskus , 2.10.
häme, tampere, lahdesjärvi aBC, 22.10.
Kaakkois-suomi ,mikkeli, heimari, 24.10.
itä-suomi, juankoski, Op-pankki, 26.10.
lappi, Rovaniemi, urheiluopisto, 28.10.
lounais-suomi, säkylä, huovinrinne sotilaskoti, 3.11.
häme, lahti, hämeen Rykmentti, 4.11.
Keski-suomi, jyväskylä, hotelli Cumulus, 5.11.
etelä-suomi, helsinki, slu-talo, 15.11.

Pohjois-Pohjanmaan Hyvä Seura- tilaisuuden osanottajat puhuivat Jäälissä 
eritoten ampumaurheilun olosuhteista Oulun seudulla. Hannu Säävälä 
(toinen vasemmalta) totesi haulikkoratojen olevan kovien haasteiden edessä 
Oulunsalossa, Lumijoella, Kiimingissä ja myös muissa Oulun lähikunnissa.

Teksti ja kuva: Timo Rautio, Ampumaurheiluliiton nuoriso- ja koulutuspäällikkö

Suomen Ampumaurheiluliiton liittohallituksen
27.10.2009 pidetyn kokouksen päätöksiä.

Valintakriteerit ja kansainväliset arvokilpailut 2010. 
Hyväksyttiin valintakriteerit kansainvälisiin arvokilpailuihin. Kriteerit 
päivitetään liiton nettisivuille.
Valmennusryhmät 2010. Merkittiin hallitukselle tiedoksi 
valmennusryhmät 2010. Ryhmät päivitetään liiton nettisivuille.
urheilijasopimukset. Hyväksyttiin olympiatukiurheilijoiden ja 
Ampumaurheiluliiton maajoukkuevalmennusryhmään kuuluvien 
urheilijoiden urheilijasopimukset 2010. 
ampumaurheiluliiton edustaja olympiakomitean 
valtuuskunnassa. Hallitus päätti, että liittoa edustaa varsinaisena 
jäsenenä puheenjohtaja Mikko Nordquist ja varajäsenenä 
varapuheenjohtaja Curt Sjöblom.
Vuoden parhaiden vahvistaminen, menestysstipendit. 

- vuoden urheilija: satu mäkelä-nummela, mm 3. sija me-tuloksella. 
- vuoden nuori: vesa pietarila, mm 4. sija.
- vuoden yllättäjä: staffan holmström, mm 2. sija.
- vuoden valmentaja: ville häyrinen (liikkuvan maalin valmentaja mm. tomi-
pekka heikkilän henkilökohtainen valmentaja).
- huippucupin voittaja Krister holmberg

eRiKOismaininnat: 
- jukka mikkonen, vammaisurheilu, täydet 600
- marko nikko; viisi em-kultaa, yksi em-hopea
- mustaruuti em-joukkue, kultaa ee-tuloksella

palKitsemissäännön muKaiset henKilöKOhtaiset stipendit:
- hanna etula em-hopeaa makuu
- Krister holmberg em-ja mm-hopeaa
- sami heikkilä em-pronssia
- satu mäkelä-nummela mm-pronssia

hallitukSen PäätökSet - tomi-pekka heikkilä mm-hopea ja mm pronssia
- staffan holmström mm-hopea

ei issF:n lajien menestYsstipendit jaettavaKsi edelleen uRheilijOille 
- siluettijaosto 
- practical 
- mustaruuti 

Kuusankosken ampujat, palkinto hyvästä seuratoiminnasta
mikkelin ampujat, olosuhdepalkinto
Raseborgs skyttar, olosuhdepalkinto
Muutoseistykset ampuma-aselakiin. Hallitus hyväksyi työryhmän 
esityksen keskeisimmistä muutosesityksistä ampuma-aselakiin. 
Muutosesitykset esitetään eduskunnan hallintovaliokunnalle.
toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010. Hallitus hyväksyi 
toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2010 edelleen 
esitettäväksi marraskuussa kokoontuvalle liittovaltuustolle.
Muutokset kilpailusääntöjen yleissääntöihin ja ohjeisiin. 
Kilpailuvaliokunnan esityksestä hyväksyttiin sääntömuutosesitykset 
koskien kilpailutoiminnan yleissääntöjä ja ohjeita KY/2009 
esitettäväksi edelleen liittovaltuuston hyväksyttäväksi.
Sääntömuutosesitykset teknisiin sääntöihin ja lajisääntöihin.
Kilpailuvaliokunnan esityksestä hyväksyttiin muutokset ISSF:n ampu-
malajien teknisiin sääntöihin TS/2009 ja kiväärilajien K/2009 ja pistoo-
lilajien P/2009 sääntöihin. Muutokset on päivitetty liiton nettisivuille.
uudet Suomen ennätykset. Vahvistettiin uudet Suomen 
ennätykset. Ennätykset on päivitetty liiton nettisivuille.
SM-kilpailut 2010. Hyväksyttiin kilpailuvaliokunnan esityksestä 
seuraavat SM-kilpailut vuodelle 2010:

- pistoolilajien sm-kilpailu Y- ja n-sarja, 23-25.7.2010, tia, laukaa
- pistoolilajien sm-kilpailu, muut kuin Y- ja n-sarjat, 6.-8.8.2010, tia, laukaa
muutOs päivämääRään:
- Kiväärilajien sm-kilpailut, ikämiehet 14.-15.8.2010, ja, joensuu (aikaisemmin 
31.7.-1.8.2010).
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Onneksi  Olkoon!
80 Vuotta
eero Railo tsa 24.12.
jouko Oka has 26.12.

75 Vuotta
esko vainisto tsa 23.12.

70 Vuotta
tapani lähteinen msa 14.12.
pentti salo K-64 15.12.
mauno Kivistö nosa 15.12.
johan lahdenperä p-ha 18.12.
Raimo tuomi K-64 20.12.
matti Rantanen p-ha 20.12.

60 Vuotta
Kai Kulmala tsa 10.12.
Keijo Olander p-ha 15.12.
Olavi lasonen sa 21.12.
tapio sarakorpi sa 29.12.
erkko Kajander hva 28.6.

50 Vuotta
erkki Kautto pas 11.12.
Kai Wirama K-uas 14.12.
Kari tiekko p-ha 14.12.
tapio junnonen p-ha 17.12.
juhani pulkkinen K-64 18.12.
jarmo liiri pas 18.12.
jouni varjonen p-ha 18.12.
asko halonen nosa 19.12.
jari väisänen sa 20.12.
timo merinen K-uas 21.12.
pekka savolainen nosa 23.12.
juha mikkonen msa 25.12.
Kari vepsäläinen varka 25.12.
Kimmo posti has 26.12.
jarmo hiltunen K-64 27.12.
petri murtomäki nosa 27.12.
leo tilli has 29.12.
tea Karlin tsa 29.12.

2010

90 Vuotta
arvo huttunen  pas 26.2.

80 Vuotta
antero heikkinen  pas 14.2.
Reino mätäsjärvi K-64 27.1.

60 Vuotta
jorma Wallenius K-64 5.1.
antero enervi pas 16.2.

50 Vuotta
teuvo Räsänen  Kuusa 3.1.
harri vanhatalo phC 12.1.
erkki Kokkonen Kuusa 18.1.
petri lehtimäki K-64 21.1.
arto ihaksi  pas 26.2.

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

merkkipäivätiedot voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen: pirjo.manninen@ampumaurheiluliitto.fi
tai kirjeitse osoitteeseen: ampumaurheiluliitto, pirjo manninen, Radiokatu 20, 00093 slu.

OnneksiOlkoon!

// Tavarapörssi

myydään pienoispistooli Benelli mp 90 s World Cup. vasenkätisellä uutta 
vastaavalla kahvalla, erittäin vähän ammuttu, vuonna 2001 uutena ostettu, mukana 
aselaukku ja kaikki aseen paperit. hinta pyyntö 1000 €.
Ota yhteyttä: juha moijanen, juha.moijanen@pp.inet.fi tai 0500 625246.

myydään skeet-haulikko Renato Gamba daytona. myydään erittäin 
hyväkuntoinen rata-ase harrastuksen lopettamisen vuoksi. hinta 2500 euroa.
Ota yhteyttä: hannu Kontturi 0500-184184 tai hannu.kontturi@telemail.fi.

myydään ilmapistooli mG-1 match Guns. uutta vastaava ilmapistooli.
Ostettu 4 vuotta sitten. ammuttu noin 8000 laukausta. mukana 2 painesäiliötä, 
painemittari sekä muovilaukku. hinta 750 €.
Ota yhteyttä: pertti immonen, Orimattila, 050 5727164 tai pepe.immonen@phnet.fi. 

myydään ampujantakki Kurt thune, 3-asentotakki. uudenveroinen ampujantakki, 
josta napit poistettu ja ommeltu soljet tilalle. mahdollisuus myös vaihtaa alku-
peräiset napit takaisin. hinnasta neuvotellaan sopivankokoisen ostajaehdokkaan 
löydyttyä! Ota yhteyttä: mikko autio 040 731 9458 ja mikko.autio@netikka.fi.

myydään nahkainen Kurt thune ampujantakki. Ollut käytössä vain ilmakivääri 
ammunnassa. Koko: ampujan pituus 170-175 cm. selkäosan pituus 71 cm. 
hihan pituus 50 cm. hp.125€.
Ota yhteyttä: aki hietanen, 050 589 5622 tai aki.hietanen@ppq.inet.fi.

myydään Kurt thune -merkkiset erittäin siistit ampujan takki ja housut. Käytössä 
vuoden verran. takki adventure, housu hl. ampujan pituus noin 160 cm. Oikeakätinen.
Ota yhteyttä: ari Kolehmainen, naarajärvi, 040-5083144 tai ari.kolehmainen@pieksa.fi

myydään Kurt thune ampujan takki kolmiasentomallia ja housut. nahkainen 
150-160 cm mittaiselle oikeakätiselle ampujalle. väri on puna-vihreä-valkoinen. 
Ollut neljällä käyttäjällä, siitä huolimatta siistissä kunnossa. hinta 320 €.
Ota yhteyttä: Kari Rintala, 0400787369. 

myydään tarjouksien perusteella lämmin ampumakoppi. sähköistetty. ulkopinta 
harmaa lasikuitu. sisäpinnat vaneroitu. vaihtoalustalla. On myös nostolenkit 
kaikissa kulmissa. Kolmelle pistooli- tai kiväärinpystyampujalle kohtuulliset tilat. 
luukut myös polvi- ja makuuammuntaan.
Ota yhteyttä: tikkakosken ampujat ry / Ossi hellman p.0400413047. 

ostetaan paineilmalla toimiva ilmaolympiapistooli steyr tai Feinwerkbau. 
hyväkuntoinen. Ota yhteyttä: simo.saarenmaa@nic.fi tai puh. 050-5650444.

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.

Mikkelin Ampujat järjestää 10m ilmakiväärin 3x20 ls:n 
asentokilpailun SM-kilpailun Mikkelissä 27.-28.03.2010.

kilpailupaikka: mikkelin ampujien ampuma-areena karkialampi, mikkeli
Sarjat ja mahdolliset osallistumisrajoitukset: y16, y20, y ja y50
kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen: 10m kivääri 
3x20 ls, lauantaina sarjat y16, y20 ja y50 ja sunnuntaina sarja y. 
eräluettelo on nähtävissä ma:n nettisivuilla viimeistään viikkoa ennen 
kilpailua. ma.n nettisivujen osoite on www.mikkelinampujat.com
ilmoittautumisohjeet: Seuroittain käyttäen ma:n kotisivulla olevaa 
lomaketta viimeistään 15.03.2010 osoitteella: tauno tuhkanen, 
telkänkatu 13, 50190 mikkeli sähköposti tauno.tuhkanen@kolumbus.fi.
kilpailuihin voi ilmoittautua myös sähköisesti ma:n nettisivun kautta 
siellä olevien ohjeiden mukaisesti. 

osallistumismaksu: henkilökohtainen kilpailu 20 € sekä joukkueet 25 €.
maksetaan paikan päällä. jälki-ilmoittautuminen on mahdollista 
ratakapasiteetin niin salliessa. osanottomaksu jälki-ilmoittautuneilta on 
1,5-kertainen normaaliin osanottomaksuun verrattuna. 
kilpailujen johtaja sekä ammunnan johtajat, tekninen asiantuntija:
matti hahl, jaana parviainen, ta marko matilainen.
tiedottaja: jaakko puisto 040 717 3704
seuran nettisivujen osoite www.mikkelinampujat.com
kilpailun ravintola: kisapaikalla kahvio.
palkinnot: kolmelle parhaalle ampujalle / sarja kurt thunen valmistamia 
tuotteita. koko kilpailun parhaalle ampujalle yli 800 € arvoinen kurt 
thunen ampumatakki.

Mikkelin ampujat

10m ilmakivääri 3x20 ls SM-kilpailu 27.-28.03.2010 Mikkelissä
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PALVELUHAKEMISTO

S N E L L M A N

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

Lehtemme toivoo
lukijoiden suosivan 

ostoksissaan  
lehden ilmoittajia.

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

Urheiluammuntaan
www.luftgewehre.de

Vakio- ja irtovuoroja  

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

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

Helsingin Urheilutalo 
Helsinginkatu 25
Puh (09) 3488 6419

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

TERVETULOA KAUPOILLE!

ASETARVIKEOSTOKSILLE HUMPPILAAN!

Meiltä tunnetuimmat merkit
kilpa-ammunnan harrastamiseen.

Katso netistä
www.aseliikerantanen.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

www.carlson.fi

9
PUHTAITA OSUMIA
HYVÄSSÄ SEURASSA
90 VUOTTA
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// SVENSKA SIDAN

SFS:S MäSterSkaP
tId platS arraNGör

luftgevär/luftpistol* 28.2 esbo/Karleby esF/skB
Olympiagevär, rekordd. 6.3 Borgå Bspa
viltmål, rekordd. 17-18.7 ingå Rs
Gevär/pistol** 3-4.7 vasa/Karleby vs-va/skB
skeet/sporting 29.8                sibbo ssG
trap öppet sibbo Rs
*SFSM i stödklasserna skjuts enl. Guldkornsreglerna i resp. klasser. 
**På min.gev./pist. i klasserna S12 och S14.

öVriGa täVlinGar
tId platS arraNGör

Guldkornsfinalen,  luftvapen 10-11.4 Åbo
Guldkornsfinal krutvapen 7.8 joensuu
sFs oldboys - dragsvik bev. september ekenäs nyl.Brigad

SFS VERKSAMHETSPROGRAM FÖR 2010
läGerProGraM 2010

tId platS arraNGör
pistolläger, krutvapen öppet sFs 
Gevärsläger, krutvapen 17-18.4 vasa sFs/vsva
pistolläger, luftvapen nov. ekenäs sFs/Rs
Gevärsläger, luftvapen nov. ekenäs sFs/Rs

Start i skytte, infotillfällen 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. 

text  Jack Wuorinen

Höstmötet hölls i år på Solvalla i Esbo och på plats var ett 15 tal 
medlemmar från  åtta medlemsföreningar.

Efter premieringarna av Årets Skytt och skyttar för bästa resultat, 
vidtog de stadgeenliga ärendena, godkännande av verksamhets-
plan och budgetförslag, inklusive beslut om juniorstipendier. 

Mötet stod även inför att välja ordförande då nuvarande 
ordförande Christian von Schantz avsagt sig återval på grund 
av hälsoskäl. Efter en livlig diskussion med olika förslag beslöts 
att nuvarande viceordförande Teddy Björkqvist sköter sysslan till 
vårmötet där frågan igen tas upp.

Av de i tur avgående styrelsemedlemmarna återvaldes Boris 
Stjernberg och Börje Brännbacka och i Göran Degerlunds ställe, 
som avsagt sig återval, invaldes Mikael Friman från ESF.

Efter mötet avtackades Christian von Schantz, med förbundets 
stora förtjänsttecken nr. 30, för sitt långvariga engagemang inom 
SFS skytteverksamhet. Christian var med, i olika perioder, redan på 
60-, 70- och 80-talet i fullmäktige och styrelse och sedan 2003 har 
han verkat som förbundets ordförande. 

Även Göran Degerlund avtackades för sin insats, han har bl.a. 
suttit i SFS styrelsen alltsedan 1977, således i 33 år!

SFS höstmöte Michael Oksanen från FSI höll som avslutning på mötet en kort 
presentation av FSI´s nuvarande och kommande verksamhet. Han 
betonade bl.a. omorganiseringen och det viktiga i att samordna 
sponsoreringen inom FSI, samt meddelade att statens bidrag ökar 
en aning för nästa år.

höstmötet premierade Staffan holmström
Vid valet av ”Årets Skytt” i år lades stor vikt vid överraskningen 
Staffan Holmström från RS presenterade vid VM på rörligt mål i 
Vierumäki. Där förbättrade Staffan sitt personrekord med tre poäng 
till 392 och tog silver efter en jämn omskjutning med segraren 
Maxim Stepanov i miniatyrgevär rörligt mål, blandlopp.

hederspris för bästa resultat i SFSM
Vid höstmötet överräcktes också hederspris till de skyttar som skjutit 
de bästa resultaten vid årets SFS mästerskap. Resultatet jämförs 
med FM rekordet i de olika disciplinerna och åldersklasserna och 
priset kan vinnas bara en gång. Följande skyttar erhöll hederspris: 
Gevärspriset gick till juniorskytten Anton Aprelev från RS och på 
pistol hade oldboysskytten Lawrence Mariani-Cerati från RS det 
bästa jämförelsetalet. Nyblivna VM silverskytten Staffan Holmström 
från RS lade beslag på viltmålspriset och priset i hagel gick till 
Krister Kärki SSG, som i skeet noterade 97/100.

Ordförande Christian von Schantz t.h. som också premierades, gratule-
rade och överräckte ”Årets skytt” priset till Staffan Holmström. (foto JW)

För bästa resultat premierades fr.v. Krister Kärki, Staffan Holmström, 
Lawrence Mariani-Cerati och Anton Aprelev. (foto JW)
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SAL firade
90-års jubileum
i Vierumäki

Över 200 representanter från olika organisa-
tioner och föreningar deltog i festligheter-

na som ordnades i idrottsinstitutet i Vierumäki. 
Även SFS¨s representanter G-P. Björkqvist och 
Jack Wuorinen var på plats och uppvaktade ju-
bilaren. Dagen fylldes av grenparlament, upp-
vaktningar, genomgång av den 90-åriga verk-
samheten, premieringar och underhållande 
program. Dagen avslutades med en magnifik 
jubileumsmiddag i den helt fyllda festsalen.

hSG med på 
föreningsmässa i Vanda
Svenska kommittén tillsammans med lokala föreningar, arrange-

rade den 26.9. en ungdomsmässa på lantbruksmuseet i Vanda, 
där också Helsinge Skyttegille var med och presenterade laserskyt-
te med Eko-Aims luftgevär. HSG´s ordförande Kim Nyström, som 
tillsammans med Mårten Juslin var på plats, berättar om tillfället.

- Allt gick väl och våra förväntningar gick i uppfyllelse. Det var 
jämn kö till vårt bord under hela tillställningen, med undantag då 
muminpappan Benny Törnroos uppträdde, då var det tomt vid 
skyttebordet. På 3 timmar hade vi ca 50 personer som kom och 
prövade på skytte, de flesta barn och yngre tonåringar och många 
sköt dessutom flera serier. Tyvärr hade vi inga visitkort att dela ut, 
det hade vi inte tänkt på. Många föräldrar, till barnen som sköt, var 
också intresserade, och kunde tänka sej att sätta barnen i ”skyt-
teskola”.

Intressant var att se att många som kom för att prova på skytte, 
för första gången i sitt liv, var verkliga ”stjärnor” på skytte. I syn-
nerhet flickor i yngre tonåren. Vi såg flera serier på över 45/50 i 
stödskytte och någon prickade in tom 49/50! För oss återstår igen 
bara det problemet, att kunna ta väl vara på ungdomarna om dom 
dyker upp på vår luftvapenbana!

SFS uppvaktade genom G-P. Björkqvist och Jack Wuorinen.(foto, Juha Soini)

miniatyrgevär/pistol serie för 
stödskyttar sommaren 2009

s-12 gevär 20sk
1) maria liewendahl ÅssF 592, 
2) elin abrahamsson ÅssF 584, 
3) Christian Friman esF 581, 4) 
sebastian långström KsF 576, 
5) Björn Friman esF 568, 6) 
marcus tötterman KsF 546
s12 pistol 20sk
1) Björn Friman esF 529
s14 gevär 30sk
1) jesse peurasaari esF 870, 
2) sofie Grönroos KsF 855, 3) 
Björn Friman esF 836

Mårten Juslin instruerar skyttar vid föreningsmässan.
(text och foto Kim Nyström)

Jesse Peurasaari segrade i min.gevärsserien S14 klassen.

(foto lauri peurasaari)

Svenska sidans läsare tillönskas




