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”Sosiaalista mediaa ei vielä valmennussopimukseen”  
Suomen taitoluisteluliitto (Stll) on kirjannut valmennussopimukseensa epäurheilijamaisen kielenkäytön sosiaalisessa 
mediassa. ampumaurheiluliiton valmennuksen johtaja Jari karinkanta pitää ajatusta hyvänä, mutta:

– asia ei ole ihan niin yksiselitteinen, sillä pidetäänkö esimerkiksi Facebookia yksityisenä vai julkisena ”miniblogina”, 
karinkanta pohtii.

– Sähköposti sen sijaan on yksityinen, ja se perustuu selkeästi lakiin. miten toimitaan, jos urheilija kisojen aikana kirjoit-
taa Facebookiin kommentin ja joku toimittaja poimii sen mediaan? tai jos urheilija sanoo toimittajalle jotain ja kirjoittaa ihan 
päinvastaista Facebookiin, mitä sitten tapahtuu? olemme viisaampia, kun joku tekee asiasta selvityspyynnön tai vastaavan.

karinkannan mukaan Sal ei välttämättä tee asian suhteen vielä mitään konkreettista. vastuu on joka tapauksessa 
urheilijalla, jonka on kannettava vastuu tekemisistään ja jonka on mietittävä tarkkaan, mihin hänen kommenttinsa päätyvät.

Stll on toiminut pian päättyvän vuoden ajan antidopingtoimikunnan yhtenä pilottiliittona, ja se on työstänyt 
antidopingohjelman yhteistyössä adt:n kanssa. ohjelma esiteltiin muille lajiliitoille malliohjelmana lokakuun lopussa 
adt:n järjestämässä lajiliittoinfossa.

ohjelman kohdassa ”epäurheilijamainen käytös valmennussopimuksissa” todetaan luistelijan, valmentajan, 
joukkueenjohtajan ja muun virallisessa asemassa olevan toimitsijan epäurheilijamaisen käytöksen muodot. niitä ovat 
urheilulle vieraiden aineiden käyttö, epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa sekä tiedotustilaisuuksissa, 
urheiluhuijaus, vedonlyönti omasta kilpailusta, tulokseen vaikuttaminen (kilpailutilan tai -välineiden manipulointi, tuloksista 
etukäteen sopiminen) ja sosiaalinen media. 

listan sanotaan olevan ohjeellinen, ei tyhjentävä. Teksti: Lassi Palo

Hyvää Joulua
ja menestyksekästä uutta vuotta 2012 !

uRHeiluampuJa toivottaa lukiJoilleen



 YHTEISTYÖSSÄ

Kohti haasteellista uutta vuotta
vuosi 2011 alkaa ampumaurheilua koskettavien tapahtumien kohdalla olla päättynyt. kau-
den päätösjuhla Grande Finale ja lajiparlamentit keräsivät ennätysmäärän osanottajia. Se 
on hieno asia ja todistaa, että jäsenemme ovat kiinnostuneita sekä asioista että yhteisestä 
juhlallisesta tilaisuudesta.

mennyt vuosi oli edustusampujillemme haasteellinen. maailmancupit olivat kaukana 
australiassa, Chilessä, kiinassa ja uSa:ssa, ja matkat olivat pitkiä ja rasittavia sekä kal-
liita. kuitenkin kilpailuissa oli menestystä ja saavutimme kolme olympiapaikkaa. Hyvällä 
onnella – sitäkin joskus tarvitaan – olisimme saaneet muutaman paikan lisää. Saavutuk-
set ovat kuitenkin erinomaiset ja kannustavat vielä yrittämään paikkoja lisää omissa em-
kisoissamme ensi helmikuussa.

nuorilla ampujillamme oli myös hienot tilaisuudet kilpailla kansainvälisissä kisoissa, 
kuten ilma-aseiden em-kisoissa italiassa, Hollannissa, Suhlissa ja Sävsjössä. tällaiset 
tilaisuudet ovat omiaan kasvattamaan kilpailuluonnetta. kaiken kaikkiaan liitolla oli tänä 
vuonna ampujia kansainvälisissä kisoissa enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

liiton taloutta on leimannut tarkka taloudenpito ja tietyissä kohteissa myös säästö-
toimenpiteet. vakava talouskriisi, joka koettelee maailmaa ja sen myötä myös maatam-
me, näkyy myös varainhankinnassa. olen kuitenkin vakuuttunut, että ensi vuonna kaikki 
mahdolliset resurssit ovat käytössä lontoon olympiakisoja silmälläpitäen samoin kuin 
em-kisojen järjestelytoimissa.

ilma-aseiden em-kisoissa 2012 on jaossa kuusitoista olympiapaikkaa. mahdollisuu-
temme saavuttaa muutama lisäpaikka ovat mielestäni hyvät. kisat ovat kotimaassa tutussa 
ympäristössä, ja meillä on nyt kaikissa lajeissa hyvät, päätoimiset valmentajat. 

toinen haaste on huippu-urheilun muutosprojekti. Siinä Sal on ollut tiiviisti mukana, ja 
niinpä vuoden aikana oma työryhmämme on saanut valmiiksi urheilijan polku -kehityssuunni-
telman, jota jatkossa tullaan toteuttamaan toisen haasteellisen eli me yhdessä -projektin kans-
sa. tässä lähdetään seuratasolla valmentamaan lahjakkaita nuoria urheiluampujia okm:n ja 
liiton taloudellisella tuella. Se oli liittovaltuuston kokouksessa hyväksytyn talous- ja toiminta-
suunnitelman keskeisimpiä asioita, ja siihen liittyy myös uusimuotoinen valmentajakoulutus.

uusi aselaki astui voimaan kesäkuussa. Se aiheutti jo valmisteluvaiheessa julkisuudessa 
mielipiteitä ja julkilausumia, jopa asiattomiakin. liiton hallitus päätti toimia kannanotois-
saan asiallisesti, mieluummin neuvotellen kuin pelkästään moittien. poliittisella taholla oli 
kuitenkin omat päämääränsä, ja uuden lain kanssa on nyt elettävä.

aselaki koskettaa eniten nuoria pistooliampujia 20 vuoden ikärajoituksella. vaikka tilan-
ne on kieltämättä huonompi kuin edellisen lain mukaan, näen tässä myös haasteen. laajen-
tamalla ilma-aseiden kilpailukautta ympärivuotiseksi lisättäisiin harrastajien lukumäärää. 
kun innostus kasvaa ja ilma-aseilla saavutetaan hyviä tuloksia, nuori urheiluampuja voi 
hyvinkin kiinnostua seuraavasta kilpa-aseesta, joka on ruutiase, pienois- tai vapaapistooli.

esitän tämän asian pohdittavaksi, koska meillä on ympäri maata hyviä ilma-aseratoja, 
jotka ovat noin puoli vuotta käyttämättöminä. Jos ja kun radat tulevat vilkkaaseen käyttöön, 
on mahdollisuus hankkia elektroniset taululaitteet myös taloudellisesti realistisemmat.

mikä on ampumaurheilun arvostus tänä päivänä? en usko että se on laskenut, mutta 
kilpailu vapaa-ajan harrastuksista etenkin lasten ja nuorten keskuudessa on kovaa. ajatus 
ilma-asekauden jatkamiseksi koko vuotta käsittäväksi sekä ratojen kohentaminen nykytar-
vetta vastaavaksi saattaisivat nostaa lajimme mielenkiintoa ja arvostusta. tässä tulevai-
suusryhmällä ja me yhdessä -projektilla on tärkeä tehtävä. ampumaurheilun arvostuksesta 
kertoo varmasti se, että urheiluammuntaa harrastava pääministeri Jyrki katainen lupautui 
em-kisojen 2012 suojelijaksi.

Hyvät ampumaurheilun harrastajat ja tukijat, liittomme arvostettu 
henkilökunta sekä luottamushenkilöt, haluan tässä yhteydessä kiittää kaikkia 
kuluneesta vuodesta ja toivottaa rauhallista joulua sekä menestystä ensi vuonna!

Mot ett utmanande nytt år
vad beträffar verksamheten på skyttefronten börjar år 2011 lida mot sitt slut. Säsongens 
avslutningsfest Grande Finale och grenparlamentena samlade ett rekordstort antal deltagare. 
detta är utmärkt och bevisar att våra medlemmar är intresserade förutom av de gemensamma 
angelägenheterna också av gemensamma festliga tillställningar.

det gångna året var mycket utmanande för våra representationsskyttar. världscup-tävling-
arna hölls långt borta, i australien, Chile, kina och uSa. Resorna var långa, utmattande och 
dyra. trots detta nådde vi fina framgångar i tävlingarna bl.a i form av tre oS-platser. med litet 
god tur – något som man behöver ibland – hade vi kunnat få några platser till. Framgångarna 
var som sagt fina och sporrar säkert skyttarna till ytterligare fina insatser i våra egna em-
tävlingar nästa februari. då finns det ännu en hel del oS-platser att hämta. våra juniorskyttar 
hade också flera fina internationella tävlingar såsom em i luftvapen i italien, samt tävlingar 
i Holland, Suhl och Sävsjö. dylika fina tävlingar stärker tävlingslynnet. allt som allt hade 
förbundet i år mera skyttar i internationella tävlingar än någonsin tidigare.

Förbundets ekonomi har präglats av en noggran ekonomihållning och i vissa fall även av di-
rekta sparåtgärder. den allvarliga ekonomiska krisen som drabbar världen och också vårt land har 
inverkat på medelanskaffningen. Jag är dock övertygad om att vi i nästa år kan stå för all behöv-
ling ekonomisk satsning beträffande oS i london och verkställandet de egna em-tävlingarna.

i em 2012 i luftvapen delas sexton oS-platser. enligt min mening har vi bra möjligheter 
att själv ta några av dessa platser. tävlingen hålls på hemmaplan under bekanta förhållanden 
och vi har nu utmärkta, heltindsanställda tränare i alla grenar. 

en annan utmaning är topidrottens förändringsprocess. där har Sal varit aktivt med och 
under det gångna året har vår egen grupp utarbetat idrottarens stig- utvecklingsplanen som 
kommer att verkställas i samband med vår andra utmaning - vi tillsammans-projektet. me-
ningen är att man med hjälp av förbundets samt undervisnings- och kulturministeriets satsning 
på föreningsnivå bättre skall kunna sköta begåvade unga sportskyttars träning. detta var en av 
de viktiga riktlinjerna som förra höstens fullmäktigemöte utstakade då den godkände ekonomi- 
och verksamhetsplanen. till denna helheten hör också en ny tränarutbildning.

den nya vapenlagen trädde ikraft i juni. den föranledde redan under lagbereddnings-
skedet en hel del åsiktsyttringar och ställningstaganden, ibland även osakliga sådana. 
Förbundets styrelse beslöt att i sina ställningstaganden följa en saklig linje och hellre un-
derhandla och samarbeta än  klandra och klaga. politikerna hade dock egna målsättningar 
för lagen och nu är det bara att leva med den.

på grund av 20-årsregeln berör vapenlagsändringen främst unga pistolskyttar. Fastän si-
tuationen otvivelaktigt är sämre än under den tidigare lagen, ser jag här också en möjlighet. 
Genom att förlänga tävlingssäsongen för luftvapnen till att täcka hela året skulle vi kunna 
öka antalet skyttar. då intresset ökar och den unga luftvapenskytten börjar nå framgångar 
kan det väl hända att han/hon börjar intressera sig för följande tävlingsvapen, som är ett 
krutvapen, t.ex en miniatyr- eller fripistol.

detta tål att tänkas på. Runt om i landet finns det utmärkta luftvapenbanor som står 
oanvända halva året. då banorna kommer i effektivare användning blir det också ekonomiskt 
möjligt att skaffa elektroniska taveanordningar.

Hur är det med skyttesportens anseende i dag? Jag tror inte att det egentlingen har minskat, 
men tävlingen om fritiden, speciellt barn och ungas fritid, är hård. luftvapenskytte året om 
och en ansiktsluftning av banorna så att de motsvarar dagens krav skulle säkert öka vår grens 
anseende och attraktivitet. Här har framtidsgruppen och vi tillsammans-projektet en viktig roll. 
om skyttesportens anseende berättar säkert även det att statsminister Jyrki katainen, som själv 
sysslar med sportskytte, lovade ställa upp som beskyddare för em 2012 i luftvapen.

Bästa sportskyttar, sponsorer, vår högt uppskattade personal samt alla 
förtroendevalda. Jag vill ta tillfället i akt och tacka alla för det gångna året och 
samtidigt önska en fridfull jul och ett framgångsrikt nytt år.

Pääkirjoitus / 
Mikko Nordquist
Suomen Ampumaurheiluliiton puheenjohtaja
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vuoden paRHaiden
palkitSemiStilaiSuuS

vieRumäki 

Teksti ja kuva: Lassi Palo

Grande           Finalessa
Suomen Ampumaurheiluliiton (SAL) liittovaltuuston puheenjohtaja Han-

nu Haapaniemi oli erittäin tyytyväinen Vierumäellä lokakuun viimeisenä 
viikonloppuna järjestettyyn Grande Finale -viikonloppuun, jonka aikana 

pidettiin lajiparlamentit ja palkittiin vuoden parhaat ampumaurheilijat.
– Viikonloppu oli onnistunut. Päällimmäisenä nousee mieleen se, kuin-

ka urheilijat arvostavat tässä mitassa tapahtumaa, jonka aikaansaamiseksi 
on tehty iso työ esimerkiksi liiton toimistossa. Se on suuri työ kaiken muun 
lisäksi. Ja urheilijat tekevät tästä meille juhlan. On hienoa, että he pitkän ja 
raskaan kauden jälkeen tulevat yhteiseen juhlaamme, Haapaniemi sanoi. 

– Paikan päällä oli myös muutama kultahippuampuja ensimmäistä ker-
taa mukana. Viikonloppu jäi heille varmasti pysyvästi mieleen, ja he haluavat 
varmasti kokea kaiken tämän uudestaan. 

Haapaniemi piti osanottajamäärää puheenjohtaja Mikko Nordquistin ta-
voin erittäin hyvänä. Lajiparlamenteissa oli ennätysmäärä osanottajia eli noin 
190, ja lauantain gaalaillassa oli mukana noin 150 juhlavierasta. Vuosi sitten 
Haapaniemi sanoi, että ”hyvään suuntaan tämä menee”. Ja hyvä suunta vain 
jatkuu, sillä viime vuonna parlamentteihin osallistui 160 ihmistä. Nousu on 
prosenteissa raju, Haapaniemi luonnehti.

– On erittäin ilahduttavaa, että näin moni on läsnä. Se osoittaa, että asiat 
kiinnostavat, Nordquist sanoi tyytyväisenä.

Haapaniemi oli tyytyväinen myös siksi, että ampumaurheiluväki vietti vii-
konloppua ”rennosti ja oikeasti yhdessä”. Hän sanoi, että joskus aikaisemmin 
muiden lajien edustajia ei oikein tunnettu, mutta nyt on hyvää kanssakäymis-
tä yli lajirajojen. 

– Ilmeet olivat iloisia, ja kilpailu- ja leirimatkojen keskittynyt ja määrätie-
toinen ilme oli vaihtunut hymyyn ja hauskanpitoon, Haapaniemi hymyili.

Puheenjohtaja Nordquist listasi viikonlopun avauspuheessaan ensi vuoden 

RennoSti Ja oikeaSti
ME YHdESSÄ!

kolme tärkeintä haastetta. Ne ovat Tulevaisuusryhmän esitys ja sen jalkautta-
minen, helmikuussa Vierumäellä järjestettävät ilma-aseiden EM-kilpailut ja 
kesällä järjestettävät Lontoon olympialaiset.

Tulevaisuusryhmän esitystä on työstetty nyt noin vuoden ajan, ja sen on 
tarkoitus olla toimintakelpoinen vuoden alusta. Ilma-aseiden EM-kilpailut 
ovat ”jo lähellä”, ja kisoihin on jo ilmoittautunut 650 urheilijaa. 

– Odotamme hyviä ja mielenkiintoisia kilpailuja, koska niissä jaetaan vii-
meiset olympiamaapaikat Lontoon olympialaisiin. Meillä on ollut syksyn ajan 
haku päällä, ja olemmekin löytäneet kisoihin hyviä toimitsijoita ja työnteki-
jöitä. Lisää vielä haetaan, jotta saamme ”orkesterin” kokoon, Nordquist sanoi.

Kisojen järjestelytoimikunta on saanut Euroopan Ampumaurheiluliitolta 
(ESC) hyvää palautetta järjestelyistä. Nordquist myös uskoo, että kisat vie-
dään läpi juuri niin kuin suomalaiset osaavat: hienosti ja tyylikkäästi.

Ensi vuoden tärkeimpänä asiana Nordquist pitää Lontoon olympialaisia. 
Suomalaisilla ampumaurheilijoilla on nyt neljä maapaikkaa saavutettuna, ja 
lisää on mahdollisuus saada ilma-aseiden EM-kilpailuista. Nordquist uskoo 
vakaasti näin myös tapahtuvan. Hän kertoi myös, että liiton talous on kun-
nossa, ja raha-asiat pysyvät myös jatkossa mallillaan hyvällä seurannalla.

 GRande Finale -viikonlopuSta liSää Sivuilla 6-13. 

Palkintopöydän 
tyhjentänyt Marjo Yli-
Kiikka tutki palkintoa, 
jonka hän sai voitettuaan 
huippuampujien 
cup-kilpailun. Hänet 
valittiin myös Vuoden 
ampumaurheilijaksi.
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Marjo Yli-Kiikka perustelee toivettaan sillä, 
että valinta jo tässä vaiheessa toisi rauhan 
tulevien kuukausien ajaksi. Olympiakomi-

tean toinen valintakokous on toukokuussa eli vain 
reilut kaksi kuukautta ennen Lontoon olympialais-
ten avajaisia. 

– Se on tosi lyhyt aika. En tietenkään lyö kevättä 
läskiksi, vaan teen töitä yhtä lailla, jos minut vali-
taan jo joulukuussa. Valinta olisi tärkeä henkinen 
varmistus, sillä jos toisin käy, siitä jää jonkinlainen 
epävarmuus, ja sitten voi miettiä mitä siitä voi seu-
rata, Yli-Kiikka sanoi marraskuussa.  

Yli-Kiikka ampui Suomelle neljännen olympia-
maapaikan elokuussa Belgradin EM-kilpailuissa. 
Paikka tuli, kun hän sijoittui 14:nneksi naisten pie-
noiskiväärin 3x20 ls kilpailussa kahden sisäkympin 
turvin ja sai siten viimeisen neljästä kilpailussa ja-
ossa olleesta maapaikasta.

Suomella on nyt neljä olympiamaapaikkaa Lon-
tooseen 2012. Yli-Kiikan lisäksi ne ovat hankkineet 
Mira Suhonen (ilmapistooli), Satu Mäkelä-Num-
mela (trap) ja Kai Jahnsson (ilmapistooli). 

– Samanlainen varhainen valintasysteemi toimi 
ampumaurheilijoiden kohdalla hyvin myös edellis-
ten eli vuonna 2008 järjestettyjen Pekingin olympia-

laisten yhteydessä. Me-
nestystä tuli, Yli-Kiikka 
viittasi Mäkelä-Numme-
lan trapin olympiavoit-
toon ja Henri Häkkisen 
voittamaan ilmakiväärin 
olympiapronssiin.

Jos Yli-Kiikka Lon-
tooseen lähtee, ovat ne 
hänen kolmannet olym-
pialaisensa. Aiemmin 
tänä vuonna hän on sa-
nonut tekevänsä ”kaik-
kensa kisojen hyväksi”. 
Kyseessä ei ole pelkkä 
edustus, vaan kisoihin 
lähdetään menestymään, 
hän on todennut. 

Vuoden ampuja 
ensimmäisen 
kerran
Isonkyrön Metsästys- ja 
Ampumaseuraa edus-
tavaa kokenutta ampu-
maurheilijaa Yli-Kiik-
kaa, 33, ei ole aiemmin 
valittu Vuoden ampu-

maurheilijaksi. Nyt hänen saavutuksensa olivat sen 
verran mittavat, että kunnianosoitus osui hänen 
kohdalleen. Hän voitti maaliskuussa naisten ilma-
kiväärissä EM-hopeaa Italian Bresciassa järjeste-
tyissä kilpailuissa, ja Belgradin EM-kilpailuissa hän 
ampui Suomelle edellä mainitun olympiamaapai-
kan. Hyvää kautta täydensivät maailmancupeissa 
napatut seitsemännet ja yhdeksännet sijat. 

– Vuosi oli upea ja huikea. Se alkoi takkuisesti, 
mutta sitten tulivat EM-mitali ja pitkän metsästyk-
sen jälkeen vihdoin viimein myös olympiapaikka. 
Takki oli sen jälkeen aika tyhjä. Vuosi vei ”mehut”, 
mutta antoisa se oli, Yli-Kiikka sanoi tyytyväisenä. 

– Valintaani Vuoden ampujaksi en osannut ar-
vatakaan. Se on korkein titteli, jonka liitolta voi 
saada, ja se tuntuu hienolta. Kunnianosoitus myös 
lämmittää mieltäni pitkään tehdyn työn jälkeen. Se 
mitä Grande Finalesta ehkä odotin, oli valinta vuo-
den Kiväärinaiseksi.

Ampumaurheiluliiton kauden päätöstilaisuu-
dessa hänelle ojennettiin myös ampujan kultainen 
ansiomerkki hänen varsin merkittävästä kansain-
välisestä urastaan: hän on edustanut maatamme 
yli 50 kertaa arvokilpailuissa. Yli-Kiikka voitti tänä 
vuonna myös huippuampujien cup-kilpailun. 

Kun Urheiluampuja-lehti kysyi Yli-Kiikalta pari 
viikkoa juhlien jälkeen miltä elämä on maistunut 
Vuoden ampumaurheilijana, vastaus oli tutun na-
pakka ja huumorintajuinen:

– Makealta! Syön nimittäin just karkkia, hän 
nauroi työpaikallaan Seinäjoella. 

Yli-Kiikka on ylitarkastaja Maaseutuviraston 
(Mavi) maaseutuelinkeino-osastolla. Menestyksen 
jälkeen hänen on aina ollut mukava palata töihin, 
ja niin oli nytkin Grande Finale -viikonlopun jäl-
keen. Viraston viestintäpäällikkö oli nimittäin ”ol-
lut ajan tasalla” ja uutisoinut intranetissä eli koko 
henkilökunnalle Yli-Kiikan valinnan Vuoden am-
pumaurheilijaksi.

Jatkuvaa valintojen odottamista
Erinomaisen kauden jälkeen Yli-Kiikka janoaa li-
sää menestystä ensi vuonna. Grande Finalessa hän 
sanoi, ”että vuodet eivät ole veljiä keskenään, mutta 
ovat toivottavasti edes vähän sukua toisilleen”. 

– Juuri nyt minulla ei ole mitään valittamista. 
Kaikki on hyvin hanskassa, hän sanoi.

Se lupaa hyvää tulevaa olympiavuotta ajatellen. 
Kahden kuukauden kuluttua Vierumäellä järjeste-
tään ilma-aseiden EM-kilpailut, joissa on taas ar-
vokisamitaleja jaossa. 

– Niin on, jos minut kisoihin valitaan. Urheilijan 
elämä on jatkuvaa valintojen odottelua, Yli-Kiikka 
naurahti.

Joulukuun 8. päivä onkin paitsi jännittävä myös 
tärkeä päivä, sillä kävi miten kävi, sen vaikutus ensi 
vuoden alkuun on suuri. Siksi Yli-Kiikka toivoo 
joulupukin olevan kiltti ja tuovan iloisia uutisia. 
Olympiavalinnan lisäksi muuta joululahjaa ei Yli-
Kiikka sitten tarvitsekaan.  u

onpa jännittävä joulukuu! Joulupukille lähettämäni lista on lyhyt, sillä 
kaikkea muuta minulla jo on mutta ei olympiapaikkaa lontooseen. 
näin sanoo vuoden ampumaurheilijana palkittu marjo Yli-kiikka, 
joka toivoo, että Suomen olympiakomitea nimeäisi hänet joulukuun 
valintakokouksessaan ensi kesänä järjestettäviin olympialaisiin. 

Liittovaltuuston 
puheenjohtaja Hannu 
Haapaniemi laittoi 
Marjo Yli-Kiikan 
kaulaan kaulakorun.

Grande
     Finale  vuoden ampumauRHeiliJa toivoo valintaa lontoon olYmpialaiSiin 

Marjo Yli-Kiikan jännittävä joulukuu

Marjo Yli-Kiikka valittiin ensimmäisen kerran Vuoden ampumaurheilijaksi.

Aukeman tekstit ja kuvat: Lassi Palo
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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
2010 marko nikko

2011 MARJO YLI-KIIKKA

LONTOON OLYMPIALAISIIN 
Saavutetut paikat Ja 
tuloSRaJat
Suomella on tällä hetkellä saavutettuna 
lontoossa ensi vuonna järjestettäviin 
kesäolympiakisoihin neljä maapaikkaa 
ampumaurheilussa, kaksi maapaikkaa 
melonnassa ja yksi maapaikka painissa.

ampumaurheilun maapaikat ovat 
saavuttaneet mira Suhonen, Satu 
mäkelä-nummela, kai Jahnsson ja 
marjo Yli-kiikka. melonnan maapaikat 
ovat saavuttaneet anne Rikala ja Jenni 
mikkonen, ja painin paikan on hankkinut 
Rami Hietaniemi.

lontoon olympialaisten maapaikoista 
ja tulosrajoista lisää Suomen 
olympiakomitean nettisivuilla www.noc.fi

 ampumauRHeiluliiton 
 VUOdEN AMPUJAT 

Vuoden valmentajaksi valittiin saksalainen 
Matthias Hahn, 44, joka toimii Ampumaur-
heiluliiton pistoolilajien päävalmentajana. 

Valintaperusteluja olivat pistooliampujien kaksi 
olympiamaapaikkaa Lontooseen sekä sitoutumi-
nen ja asenne valmennukseen ja pistoolin valmen-
nuskulttuurin rakentaminen.

– On tietysti suuri kunnia tulla valituksi. Se tun-
tui erityiseltä etenkin siksi, että olen ulkomaalainen 
valmentaja, Hahn sanoo.

– Minulle palkinto on enemmänkin palkinto 
viimeksi kuluneista viidestä vuodesta, joiden ajan 
olen tehnyt töitä suomalaisen pistoolijoukkueen 
kanssa. Se on samalla myös tunnustus eteenpäin 
menneille urheilijoillemme, sillä ilman heidän 
panostaan kukaan ei olisi esittänyt minua Vuoden 
valmentajaksi. Joten iso kiitos myös heille!

Hahnin mukaan kausi oli erittäin hyvä. Tason 
laajeneminen on hyvä kehityssuunta, eivätkä pai-
neet kohdistu vain yhteen ampujaan. Ja kaikki tie-
tävät nyt, että huipputasolle voi päästä yhä useampi 
urheilija, Hahn sanoo.

Huippuhetkiä oli Hahnin mielestä useita kau-
den aikana. Kirkkaimpana hän pitää sitä, kun Kai 
Jahnsson saavutti olympiamaapaikan Fort Bennin-
gissä. Hän nostaa esiin myös Mira Suhosen kak-
kossijan Sydneyn maailmancupissa.

– Olen ylpeä myös siitä, että Pekingin tavoin 
Suomella on kaksi pistoolin olympiapaikkaa. Se 
on erittäin kova saavutus, koska tulostaso nousee 
koko ajan.

– Mutta kaikki asiat eivät tietenkään mene aina 
suunnitellun mukaisesti. Se kuuluu tähän “peliin”, 
jossa joskus voittaa ja joskus ei. Mutta noina hetki-
nä oppii eniten ja alkaa ymmärtää mitä varten töitä 
tehdään. Eli en kutsuisi näitä hetkiä pettymyksiksi, 
vaan puhuisin mieluummin inspiraatiosta alkaa 
tehdä töitä entistä kovemmin. Tämä pätee niin ur-
heilijoihin kuin minuunkin. 

Hahn on juuri aloittanut kuudennen vuotensa 

joukkueen kanssa. Osapuolet ovat tutustuneet 
toisiinsa hyvin ja käyneet läpi ”hyviä ja ei niin 
hyviä aikoja”. 

– Meillä on omat rutiinimme, ja pysymme jat-
kossakin ”omalla tiellämme”, joka on osoittautunut 
pääosin hyväksi. Kun lisäämme siihen muutaman 
asian, uskon, että hyvä tulee.

Ensi helmikuussa Vierumäellä järjestetään 
ilma-aseiden EM-kilpailut. Hahn toivoo, että ur-
heilijat pystyvät tekemään parhaan mahdollisen 
suorituksensa eli juuri sen, mitä varten he ovat 
tehneet töitä ja mihin he ovat valmistautuneet – ei 
enempää eikä vähempää. 

– Jos he tähän pystyvät, olen enemmän kuin on-
nellinen, koska he ovat tuolloin tehneet hyvää työtä. 

Hahn myös toivoo, että Suhonen ja Jahnsson ni-
mettäisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
eli jo joulukuussa olympiajoukkueeseen, jotta 
koko ensi vuosi voitaisiin hyödyntää olympialaisia 
silmälläpitäen. 

Hahnilla on nyt kaksi työtä, toinen Keski-Sveit-
sissä osa-aikaisena kontrollerina ja toinen täällä 
Suomessa pistoolilajien päävalmentajana. Kuinka 
täynnä kalenterisi on?

– Viime kesänä minun oli tehtävä päätös itseni 
ja tulevaisuuteni takia. Minulla on myös kauppa-
tieteellinen tausta, ja niin otin vastaan tarjotun 
kontrollerin työn, jota voin tehdä ampumaurhei-
lun ehdoilla. Olen suunnitellut aikatauluni ensi 
vuoden elokuuhun asti, sillä ilman hyvää suunnit-
telua tämä ei olisi mahdollista.

Kuinka kova ensi vuodesta on tulossa – niin 
henkisesti kuin fyysisestikin? 

– Matkustelua on tietysti paljon, mutta suurin 
osa tapahtumista on Euroopassa. Kaikki tietävät 
mitä meiltä odotetaan, eikä siinä ole mitään uutta. 
Urheilijat ja minä olemme ”samassa veneessä”, kos-
ka meillä on omat työmme ja urheilumme. Hyvä 
henki varmasti auttaa, kun kauden aikana väistä-
mättä tulee tiukkoja hetkiä.  u

Saksalainen Matthias Hahn tuuletti Vuoden valmentajana gaalaillan päätteeksi. 

Matthias Hahnin
kalenteRi Jo täYnnä elokuuHun aSti
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Ylioppilaskirjoitusten englannin kuullunym-
märtämiskoe päivää ennen EM-kilpailujen 
avauspäivää, osallistuminen penkkareihin ja 

abiristeilyyn peruutettu ja lakkiaiset samaan aikaan 
kuin MM-kilpailut… Sami Heikkilän viimeinen 
kouluvuosi on kiireinen ja on vaatinut ja vaatii jat-
kossakin ”uhrauksia”, mutta hän on niihin valmis, 
koska ampumaurheilu menee muiden asioiden 
edelle. Jopa abivuoden tärkeimpien ja ikimuistet-
tavien tapahtumien.

Palava halu on kantanut hedelmää. Vuoden 
nuori ampuja -palkinto ojennettiin Kangasalan 
Kymppi 64-seuraa edustavalle Sami Heikkilälle, 18, 
joka vuoden aikana kahmi liikkuvan maalin arvo-
kisamitaleja. Hänestä tuli tuplamestari elokuussa 
Belgradin EM-kilpailuissa, kun hän voitti poikien 
normaali- ja sekajuoksujen Euroopan mestaruudet. 
Suomi voitti myös poikien joukkuemestaruudet. 

Maaliskuussa Italian Bresciassa järjestetyissä il-
ma-aseiden EM-kilpailuissa Heikkilä nappasi 10m 
sekajuoksujen kultamitalin ja normaalijuoksujen 
hopeamitalin sekä joukkuekullan ja -pronssin. 

Huoletta voi todeta saman kuin aikaisemminkin 
tässä lehdessä: Heikkilän kausi oli kympin arvoinen. 
Täydellinen – tai ainakin täydellisyyttä hipova – 
kausi päättyikin palkitsemiseen juhlavassa gaalassa.

– Otin palkinnon vastaan hyvillä mielin. Olen ai-
emminkin saanut ”mitskuja”, mutta aina joku on ol-
lut vielä parempi. Muistaminen tuntuu nyt hyvältä, 
ja olen mielestäni palkintoni ansainnut. Belgradissa 
voittamaani neljän kultamitalin pottia harvemmin 
tulee, Heikkilä sanoi marraskuun toisella viikolla.

Elokuussa hän sanoi saaneensa kaudesta irti 
kaiken sen, mitä irti oli otettavissa. Brescia ei ollut 
tuloksellisesti tyydyttävä, mutta Belgrad oli täydel-
linen, hän pohti. Belgradin saavutuksiinsa hän oli 
erityisen tyytyväinen myös siksi, että voitot tulivat 
hyvillä tuloksilla ja tiukoissa kilpailuissa. Hänen 
mestaruutensa tulivat tuloksilla 580 ja 387.

Heikkilä on erittäin tyytyväinen myös Gran-
de Finale -viikonloppuun, sillä juhlat muuttuvat 
hänen mukaansa vuosi vuodelta hienommiksi ja 
juhlavammiksi. Tämä oli neljäs kerta, kun hän oli 
kauden päätösjuhlassa mukana. Juhlien jälkeen on 
töiden vuoro:

– Lajiparlamentissa minut valittiin riistamaalija-
oston sihteeriksi kymmeneksi vuodeksi, mutta kai 
se oli vitsi. Toivottavasti se oli vitsi.

Kokeita, kilpailuja  
ja ahaa-elämyksiä
Heikkilä aikoo kirjoittaa kevään ylioppilaskirjoi-
tuksissa englannin, pitkän matematiikan, äidinkie-
len, kemian ja yhteiskuntaopin. 

– Kokeita on, mutta uskon aikaa löytyvän. Kau-
heasti on töitä tehtävä myös Vierumäen EM-kil-
pailuja varten. Englannin kuuntelukoe on samana 
päivänä kuin ilma-aseiden EM-kilpailujen viralli-
nen harjoitus. Kiirettä siis pitää. 

Eikä taukoa treeneistä ole tiedossa, sillä MM-kil-
pailut alkavat Tukholmassa kesäkuun alussa. Kris-

ter Holmberg on jo luvannut avata Inkoon radan 
heti, kun lumet alkavat sulaa. Kaikki mahdollinen 
pitää siis tehdä menestyksen varmistamiseksi. 

– Eräs tuttuni on tosin sanonut, että lukulomat 
ovat parasta treeniaikaa, Heikkilä nauraa.

Heikkilän harjoitukset ovat sujuneet hyvin, ja 
hän on saanut niissä useita ahaa-elämyksiä. Hän 
toivookin, että uudet oivallukset siirtyisivät harjoi-
tuksista kilpailuihin, jotta tuloskehitystä tapahtuisi. 

– ”Impparin” ennätykseni ovat vuodelta 2008, 
jolloin olin 14–15-vuotias. Siksi toivon ennätysteni 
paranevan. Nyt on pituuskasvu päättynyt, ja keho 
toimii paremmin ja kivääri pysyy paremmin käsis-
sä. Toivottavasti myös pääni, sillä se on aina jännä 
paikka, kun viivalla on.

– Suoritustekniikkani on muuttunut parin vii-
meksi kuluneen vuoden aikana huomattavasti pa-
rempaan suuntaan. Tällä tekniikalla pitäisi pystyä 

Sami Heikkilä
Aukeaman tekstit ja kuvat: 

Lassi Palo

parempiin tuloksiin. Rimani on korkealla.
Helmikuisten ilma-aseiden EM-kilpailujen ja 

kesäkuun alussa Tukholmassa järjestettävien MM-
kilpailujen jälkeen järjestetään vielä junioreiden 
EM-kilpailut heinäkuussa Italiassa. Heikkilä pitää 
EM-kotikisoja välietappina matkallaan kohti MM-
Tukholmaa, jonne hänellä on ”suurin panostus”.

– Ne ovat viimeiset junioreiden MM-kilpailut, 
joihin voin osallistua. Vierumäellä voin katsoa, 
mitä parannettavaa MM-kilpailuihin on, mutta 
tämä tietysti edellyttää sitä, että pääsen EM-kisa-
joukkueeseen.

Vaikka nuorella miehellä on saavutuksia jo 
vaikka kuinka paljon, on tavoitteita vielä jäljellä: 
miesten sarjassa. Nyt hänet palkittiin siis Vuoden 
nuori ampuja -palkinnolla, ehkä jonakin päivänä 
sana nuori tipahtaa palkinnon nimestä pois... Näh-
täväksi jää!  u

Belgradin EM-kilpailuissa neljä kultamitalia kahminut 
Sami Heikkilä sai Vuoden nuori ampuja -palkinnon.

Grande
     Finale

Jää paitSi aBivuoden
ikimuiStoiSiSta tapaHtumiSta
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Jaakko Björkbacka täytti marraskuun 6. päi-
vänä 19 vuotta. Syntymäpäiviään hän vietti 
Hennalan varuskunta-alueella eikä nauttinut 

edes munkkikahveja sotilaskodissa.
– En tehnyt mitään ihmeellistä, ampumassa 

käytiin, hän kertoi.
Björkbacka aloitti varusmiespalveluksensa lo-

kakuun alussa Lahden Urheilujoukoissa. Aika on 
mennyt hyvin ja ”mukavaa on ollut”.

– Alokaskausi on meneillään, ja välillä teemme 
enemmän armeijajuttuja ja välillä pääsemme am-
pumaan. Ne ovat hyvää vastapainoa toisilleen, ja 
olen tykännyt, Björkbacka kertoi marraskuussa, 
kun hän oli matkalla Savonlinnaan viikon kestä-
neelle ampumaleirille – hänelle ihan oikeilla aseil-
la, kuten hän täsmensi.

Björkbacka käynnisti elokuiset Belgradin EM-
kilpailut suomalaisittain riemukkaasti voittamalla 
kisojen avauspäivänä poikien 50m pienoiskivää-
rin makuun kilpailussa kultaa. Lehtimäen Am-
pujia edustava Björkbacka tähtäsi tuloksen 693,5 
(592+101,5), jolla hän voitti ensimmäisen henki-
lökohtaisen arvokisamitalinsa. Eikä niitä finaale-
jakaan valtavasti ole ollut, onnellinen voittaja hy-
myili heti kilpailun päätyttyä.

Kultamitali ei ollut yllätys nuorelle miehelle, sil-
lä hän tiesi alkukesän perusteella olevansa hyvässä 
kunnossa ja hän tiesi tarkasti ”missä mennään”. Vuo-
den yllättäjä -palkinto ei myöskään yllättänyt häntä.

– Tiesin, että mestaruutta muistetaan jollakin 
tavalla. On mukavaa, että jaosto ja liitto palkitse-
vat, kun menestystä tulee. Se on ihan oikein. Eu-
roopan mestaruus oli kauden huipentuma. Se oli 

pääkilpailu, ja kun siellä tuli onnistuminen, kaikki 
meni niin kuin pitikin.

Gaalaillassa hän sai Euroopan mestaruudes-
taan Marjo Yli-Kiikan tavoin ampujan kultaisen 
ansiomerkin. Ilta oli Björkbackan mielestä upea ja 
hieno juhla kauden päätteeksi. Hän pitää siitä, että 
ampumaurheiluväki juhlii yhdessä ja ”kaikki ovat 
koolla yhtä aikaa”.

Valmistautuminen ensi kautta varten on jo hy-
vässä vauhdissa. Björkbackan talven päätavoite on 
– monen muun tavoin – ilma-aseiden EM-kilpai-
luissa, jotka järjestetään Vierumäellä helmikuussa.

– Se on kauden ensimmäinen etappi. Muuten 
kausi painottuu kesään. EM-kotikisoja varten 
pystyn valmistautumaan hyvin. Olen rennolla ja 
hyvällä mielellä, ja olen pysynyt ihan armeijan al-
kua lukuun ottamatta melko terveenäkin, keväällä 
lähihoitajaksi valmistunut Björkbacka sanoi. 

”Seuraava mitali on kultainen”
Grande Finale -tapahtumasta jäi myös Henri Sor-
volle hyvät muistot. Vuoden yllättäjä -palkinto 
lämmitti nuoren miehen mieltä, ja hän nautti gaa-
laillan tunnelmasta.

– Palkinto on oikein hieno! Kiitokset kaikille, 
jotka ovat siitä päättäneet. Gaalailta oli muutenkin 
oikein mukava. Perinnettä kannattaa jatkaa, koska 
osanottajiakin oli niin paljon.

Palkintohaastattelussa Sorvo sanoi tavoitteis-
taan sen verran, että ”seuraava mitali on kultainen”. 
Hän viittasi kommentillaan siihen, että paranta-
misen varaa on. Sorvo yllätti itsensäkin Belgradin 
EM-kilpailuissa sijoittumalla poikien skeetissä 
upeasti kolmanneksi. Ensi vuoden päätavoite on 
asetettu Kyproksen Larnakassa 17.-26. toukokuuta 
järjestettäviin haulikkolajien EM-kilpailuihin. 

– Jos kisoihin pääsen, lähden niihin tavoitteet 
korkealla.

Sorvo piti syyskuun jälkeen taukoa haulikko-
ammunnasta ja keskittyi fyysisen kuntonsa ko-
hottamiseen. Hän janoaa lisää menestystä, josta 
hän pääsi nauttimaan erityisesti viime elokuussa. 
Kun Sorvo lähti Belgradissa järjestettyihin EM-
kilpailuihin, hän ajatteli olevansa tyytyväinen, jos 
hän sijoittuu kymmenen parhaan joukkoon. 

Toisin kävi. Lahden Ampumaseuraa edustava 
Sorvo oli jo peruskilpailussa hyvässä vireessä, sillä 
hän paransi ennätystään peräti kuudella kiekolla 
eli 115:stä 121:een. Kuuden ampujan finaaliin hän 
lähti kolmannelta sijalta. Finaalissa Sorvo ampui 
ensimmäisen laukauksen ohi, mutta sitä hän ei jää-
nyt sen enempää miettimään. Hänen EM-prons-
simitaliin oikeuttava tuloksensa oli 144 (121+23). 
Tulokset sivuavat Y20-sarjan Suomen ennätyksiä. 

– On tämä mitali aika kova juttu! Ei siitä mihin-
kään pääse, hän hymyili heti kilpailun päätyttyä au-
ringossa kylpeneellä Kovilovon ampumaradalla.

Sorvo ampui samalla itsensä haulikkolajien MM-
kilpailuihin, jotka järjestettiin syyskuussa myös 
Belgradissa, täsmälleen samassa paikassa kuin EM-
kilpailutkin. Hän lähti kisoihin ”hakemaan 

omaa hyvää suoritusta” ja sanoi, että sama tulos 
kuin EM-kilpailuissa olisi hieno juttu.

Sorvon tulos jäi EM-kisojen peruskilpailun tu-
loksesta vain yhden kiekon, ja hän jäi myös kiekon 
päähän mitaliuusinnasta neljän miehen ammuttua 
tuloksen 121. Hän sijoittui lopulta kuudenneksi.

Huhtikuussa 17 vuotta täyttänyt Sorvo asuu 
Luumäellä ja käy ammattikoulua Imatralla. Hänel-
lä on meneillään viimeinen vuosi, ja hän valmis-
tuu automaatioasentajaksi. Parhaillaan on käyn-
nissä työharjoittelu, joka päättyy, kun hän lähtee 
joulukuun 12. päivänä Mallorcalla järjestettävälle 
leirille. Sorvo palaa leiriltä jouluksi kotiin.

Sorvon valmistautuminen uutta kautta varten 
on siis hyvässä vauhdissa, mutta kauden ensim-
mäistä kilpailua ei ollut vielä sovittu, kun tämä leh-
ti meni painoon. Määrätietoinen ampumaurheilija 
sai päättyneestä kaudesta uutta potkua.

– En olisi parempaa voinut toivoakaan. Kaikki on 
nyt ok, ja mieli on oikein hyvä, hän sanoi lokakuun 
viimeisenä päivänä, kun hän oli kohentamassa kun-
toaan juoksulenkillä aurinkoisessa säässä.   u

 Nina Paloheimo haastatteli Grande Finale 
-gaalaillassa Jaakko Björkbackaa, jonka vieressä 
toinen vuoden yllättäjä Henri Sorvo odottaa 
vuoroaan. Vuoden ampumaurheilijana palkittu 
Marjo Yli-Kiikka seuraa tilannetta. 

Teksti ja kuva: Lassi Palo

vuoden yllättäjä -palkinto jaettiin kahden 
nuoren ampujan kesken. lehtimäen 
ampujia edustava Jaakko Björkbacka voitti 
em-kultaa poikien 50m pienoiskiväärin 
makuun kilpailussa Belgradissa, ja lahden 
ampumaseuran Henri Sorvo yllätti itsensäkin 
Belgradin em-kilpailuissa sijoittumalla poikien 
skeetissä kolmanneksi. muutama viikko 
myöhemmin hän oli mm-kilpailussa kuudes. 

Jaakko ja Henri
 nuoRet YllättäJät 
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Marianne Palon valintaa Vuoden kultahip-
puampujaksi perusteltiin muun muassa sil-
lä, että hän osallistuu seuran talkoisiin ja on 

ollut mukana ”aina seuran tapahtumissa niin tuo-
maritehtävissä kuin kahvityttönäkin tiskin takana”. 

Isossakyrössä Palonkyläntiellä asuva 13-vuotias 
Marianne myös kutsui oman ikäiset luokkakave-
rinsa liikuntatunnilla ampumaradalle ja esitteli 
ammuntaa istumatuelta, vastapainolta sekä vapaal-
ta, jonka jälkeen kaikki oppilaat saivat kokeilla am-
muntaa. Näin seura sai lisää uusia ampujia. 

Yksi valintaperustelu oli se, että Marianne on 
ollut Kultahippufinaalissa kaksitoista kertaa ja on 
joka kerta ollut palkittavien joukossa. Tänä vuonna 
menestys oli huikea, sillä voitto tuli Turussa ilma-
kiväärissä VT14-sarjassa ja pienoiskiväärissä T14-
sarjassa Joensuussa. 

– Valintani Kultahippuampujaksi oli mukava 
yllätys. Tuntui kivalta, että moni oli minua palkit-
tavaksi ehdottanut, Marianne sanoo.

Aluksi häntä ”vähän jännitti” gaalassa, mutta 
jännitys katosi, kun monet olivat hänelle ulkonäöl-
tä ennestään tuttuja. 

Hänen mielestään juhlat olisi kiva kokea uudes-
taan, vaikka ei kultahippupalkintoa enää saisikaan. 

– Olisi mukava saada joskus vaikka Vuoden yl-
lättäjän ”pytty” tai ehkä Vuoden nuori ampuja -pal-
kinto, mutta siihen on kyllä tehtävä paljon töitä.

Hän vei palkintonsa heti seuraaviin harjoituksiin 

ihailtavaksi, ja nyt se ko-
ristaa hänen huonettaan. 
Hän kertoo, että muut 
palkinnot näyttävät sen 
vierellä ”aika pieniltä”.

Mariannen ampu-
maharrastus alkoi, kun 
hänen isänsä vei vii-
si vuotta vanhemman 
isoveljen Jussin tutus-
tumaan IMAS:n ampu-
marataan. Jussi innostui 
ammunnasta ja aika pian 
osallistui ensimmäisiin 
kisoihin Kauhajoella. 

– Menimme sinne 
koko perhe, ja toimitsija-
na ollut Pentti Nurmen-
rinta kysyi, joko minä 
olen ampunut. Äiti vas-
tasi hänelle, että tyttö on 

vasta kuusivuotias. Pentti totesi, ettei iällä ole väliä, 
kuusivuotias voi jo kokeilla ammuntaa. Seuraavalla 
viikolla myös minä pääsin IMAS:n radalle ja sain 
ampua. Isäni kyllä epäili osaisinko tähdätä, mutta 
kun ensimmäinen laukaus osui mustalle, siinä se 
oli. Sen jälkeen pääsin aina mukaan harjoituksiin ja 
myös seuraaviin kisoihin.

Isonkyrön yläkoulun seitsemännen luokan tänä 
syksynä aloittanut Marianne ei ole kovin pitkälle 
suunnitellut ampumauraansa. Hän saa vielä yh-
den kauden ajan ampua kultahipuissa, mutta aikoo 
osallistua tällä kaudella myös N16-sarjaan. Hänen 
haaveenaan on myös se, että saisi osallistua joskus 
aikuisten SM-joukkuekisoihin edustaen seuraansa 
Yli-Kiikan kanssa. 

– Haluan edetä ampujana, mutta en halua haa-
veilla vielä liian suuria, ettei tule kamalia pettymyk-
siä, hän sanoo.

Marianne harjoittelee ammuntaa radalla nor-
maalisti kolme kertaa viikossa ja usein myös ko-
tona kuivalaukauksia. Hän ampuu enimmäkseen 
kiväärillä, mutta harjoittelee myös pistoolilla, koska 
”Nikulan Erkin ohjeiden mukaan se pitää liipaisun 
hyvänä”. Ampumaurheilussa Mariannea viehättää 
tuttujen näkeminen kisoissa ja harjoituksissa. 

– On kiva kun omassa seurassa on samanikäisiä 
ampujia. Meillä on ollut joukkuekisoissa huippu-
hauskaa. Tällä hetkellä en harrasta muuta urheilua 
kuin ammuntaa ja salibandyä. Muu aika menee 

Grande
     Finale

ampumaurheiluliiton nuorisovaliokunta palkitsi vuoden kultahippuampujana marianne palon isonkyrön 
metsästys- ja ampumaseurasta. vuoden kultahippuohjaaja on Heikki Romppanen orimattilan Seudun 
urheiluampujista, ja vuoden kultahippuseurana palkittiin mikkelin ampujat.

Aukeaman tekstit
ja kuvat: Lassi Palo

Marianne Palo

kouluun ja kavereiden ta-
paamiseen. Joskus olen pe-
lannut myös lentopalloa. 

Isossakyrössä toimii salibandyseura FBC Remix, 
jossa Mariannen isoveli Ville alkoi pelata, kun Ma-
rianne oli kuusivuotias. 

– Kun myös Jussi alkoi pelata ja isä valmensi 
hänen joukkuettaan, kiinnostuin salibandystä. Pari 
vuotta sitten FBC Remixissä alettiin pitää tytöille 
salibandykerhoa. Menin mukaan kerhoon, ja tänä 
syksynä pääsin C-tyttöjen (synt. 1996-97) joukku-
eeseen. Pärjäsimme aika hyvin alkusarjassa ja pää-
semme SM-karsintapeliin Oulua vastaan. 

Marianne pelaa salibandya, koska harjoituk-
sissa on samanikäisiä kavereita ja laji nostaa hy-
vin kuntoa ja tuo jalkoihin voimaa, jota tarvitaan 
myös ammunnassa. 

– Isoveljeni ovat esikuviani, ainakin olen heidän 
harrastuksiaan ja tekemisiään seurannut. Veljeni 
ovat myös tasaisia ja rauhallisia, jollaiseksi myös 
minä itseni tunnen. Ammunnassa esikuvani on 
tietysti Yli-Kiikka, jonka ammuntaa on harjoituk-
sissa kiva seurata. 

– Marjo myös neuvoo ja vastaa, jos tulee jotain 
kysyttävää. Nyt varmaan parhaat opit tulevat vain 
seuraamalla, kun hän harjoittelee tuleviin olym-
pialaisiin. Minusta on myös mukavaa, kun Marjo 
usein lähettelee tsemppiviestejä, kun tietää että mi-
nulla on isommat kisat. Hän myös vastaa lähettä-
miini viesteihin. Marjo tuntuukin enemmän kuin 
idolilta – ihan kuin isosiskolta. 

Marianne ihailee joukkuelajeissa jääkiekkoilija 
Tuomo Ruutua, joka on hänen mielestään hyvä 
joukkuehengen luoja ja joka tekee paljon töitä 
joukkueen eteen. 

– Tuomo on naimisissa pikkuserkkuni Emilian 
kanssa, ja odotan, että he ehtisivät ensi kesänä käydä 
meillä, jolloin saisin esitellä Tuomolle kultahippu-
pokaalini ja kertoa, että minäkin toin ”Pojan kotiin.” 
Minun esikuvani ovatkin tällaisia tuttuja ja läheisiä 
henkilöitä, eivätkä vain pelkkiä julisteita seinällä, 
vaikka kaikkien kuvat ovat kyllä huoneessani.

Marianne sanoo, että IMAS:ssa on mukava 
toimia, sillä jokaiselle löytyy tekemistä tahdon ja 
taidon mukaan. Kuusivuotiaana häntä kutsuttiin 
”langattomaksi tulospalveluksi”, kun hän juoksutti 
piekkariradalla tuloskorttia tulkkauksesta ampu-
maradalle. Viime kesänä hän oli jo mukana taulu-
jen teossa.

– Toivottavasti ensi kesänä pääsen jo tulkkaamaan. 
Tuomarikortti on jo suoritettuna. Seuraamme ovat 
kaikki tervetulleita, ja täällä on kannustavia ohjaajia 
ja ampujia, Vuoden kultahippuampuja kehuu.  u

toi ”poJan” kotiin

Kun mikkelin ampujat valittiin vuoden kultahippuseuraksi, yksi valintaperustelu 
oli lyhyen ytimekäs: ”Jo olisi aika.” perustelulla viitattiin muun muassa 

siihen, että ma ollut nuori Suomi -sinettiseura vuodesta 1998 lähtien, ja se 
tekee määrätietoisesti nuorisotyötä, pitää ampumakouluja ja kouluttaa ohjaajia 
säännöllisesti. ma:n ampumakoulu yli 8-vuotiaille aloitettiin vuonna 1975 ja 
haulikkoampujien oma ampumakoulu 1987. nuorisoklubi perustettiin vuonna 1991.

125-vuotisjuhlavuottaan viettävää seuraa kehuttiin myös siitä, että siellä 
on todella hyvä me-henki. valintaperustelujen mukaan ma on myös ahkera 

kisajärjestäjä, joka ei kuitenkaan unohda vanhoja ampujia, vaan tekee myös heidän 
kanssaan hyvää työtä. Seura järjesti juhlakilpailunaan 50m kiväärilajien Y ja n- 
sarjojen Sm-kilpailut elokuun lopussa. 

puheenjohtaja markku Hertz luonnehti aiemmin tänä vuonna johtamaansa 
seuraa ”hyvin aktiiviseksi ja hyvin järjestäytyneeksi”. Seuralla on hyvää nuoriso-, 
valmennus- ja koulutustoimintaa, ja kaikki jaostot toimivat erinomaisesti ja ovat 
aktiivisia, Hertz sanoi. ma:n jäsenmäärä on seuran pitkän historian aikana kasvanut 
21:stä nykyiseen 630:een. 

Mikkelin Ampujat vuoden kultahippuseura

Tauno Tuhkanen (vas.), Heikki Romppanen ja Marianne Palo.
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Heikki Romppanen ei ollut aikaisemmin 
ollut yhtä ison huomionosoituksen koh-
teena kuin lokakuun viimeisenä viikon-

loppuna Vierumäellä järjestetyssä kauden pää-
töstilaisuudessa Grande Finalessa. Hän myönsi 
jännittäneensä suurta yleisöä, mutta huoli oli 
turha: Ampumaurheiluliiton nuorisovaliokunnan 
palkitsema Vuoden kultahippuohjaaja otti arvok-
kaan palkintonsa tyylikkäästi vastaan. 

Nuorisovaliokunta perusteli valintaa muun muas-
sa sillä, että Romppanen tekee Ampumaurheiluliiton 
lajeja tunnetuiksi useilla messuilla ja tapahtumissa, 
kuten Kaustisilla, Lohtajalla ja Kouvolassa, vetää 
haulikon ja ilma-aseiden ampumakouluja, toimii 
trapin ja kaksoistrapin tehoryhmävalmentajana sekä 
”uhraa vapaa-aikansa ampumaurheilulajien parissa”.

Lisäksi Romppasen kehutaan tutustuttavan koulu-
laisryhmiä haulikkoammuntaan erityisesti seuransa 
Orimattilan Seudun Urheiluampujien (OSU) radalla.

Yksi perustelu oli se, että Romppanen ”on todella 
aktiivinen henkilö omassa seurassaan, joka on liiton 
Sinettiseura”. Hän kuuluu myös aluejaostoon ja liiton 
Tulevaisuusryhmään sekä toimii seuransa Nuori Suo-
mi -yhdyshenkilönä ja on osallistunut kaikkiin sen 
vaatimiin tilaisuuksiin. Eikä tässä vielä kaikki: Romp-
panen toimii myös ampumakorttikouluttajana.

– Kyllä valintani oli yllätys, en osannut ajatel-
la sen olevan edes mahdollista, koska muitakin 
hyviä ehdokkaita oli. Valinta vuoden kultahip-
puohjaajaksi lämmittää tietysti mieltäni. Se luo 
lisää paineita eli ehkä minulta odotetaan jatkossa 
enemmän, Romppanen sanoi aurinkoisella kotira-
dallaan lokakuun viimeisellä viikolla.

Pysähdytäänpä hetkeksi… Voiko Romppaselta 
odottaa jatkossa enemmän? Seitsemän vuoden 
ajan ampumaurheilussa mukana ollut lajiaktiivi 
kun kuulee kotonaan huomautteluja, joiden mu-
kaan ”jotain muutakin voisi välillä tehdä”. Romp-
panen myöntää auliisti, että laji vie paljon aikaa.

– On tämä haastavaa, ja olen paljon poissa ko-
toa. Leiri- ja matkavuorokausia kertyy vuoden ai-
kana kymmeniä ja kymmeniä. On turha alkaa edes 
laskea, kuinka monta kertaa vuoden aikana lähden 
joko harjoituksiin tai kilpailuihin. Esimerkiksi vii-
me kesä oli todella rankka. ”Patterini” olivat aika 
tyhjät, hän sanoo.

Paljon ottaa, paljon antaa
Romppanen ei kuitenkaan valita, vaan nauttii sil-
minnähden toiminnastaan ampumaurheilun sekä 
lasten ja nuorten parissa. Paras palkinto on, kun nä-
kee lapsen onnistuvan ja riemun tämän kasvoilla. 

– Se lämmittää mieltä, OSU:n junnuvalmenta-
jaksi viime vuonna valittu Romppanen hymyilee.

Toiminnan plussapuolella jäävät myös vuosien 
varrella tulleet lukuisat ystävät niin kotimaassa 
kuin ulkomaillakin sekä opittu lajitietous. Romp-
panen tuli lajin pariin poikansa Henryn aloitettua 
ampumaurheilun. ”Kyytimiehestä” on kehkeytynyt 
nyt palkittu ohjaaja ja valmentaja. Paljon se on kui-
tenkin vaatinut. Takana on nyt lukuisia valmenta-
jakoulutuksia ja -kursseja, ja ahkera työ itsensä 
kehittämiseksi jatkuu. 

– Asioista on pitänyt ottaa aika paljon selvää, ja 
kehitettävää on vielä paljon. Annoin pikkusorme-
ni lajille, ja nyt se on vienyt koko käden. Pahasti! 
Pekka Maunula on ”syypää” siihen, että olen tässä 
nyt, Romppanen naurahtaa.

Romppanen, 57, on syntynyt ja käynyt koulunsa 
Orimattilassa, missä hän nykyään taas asuu. Hän 

laskee olleensa pois Orimattilasta parinkymme-
nen vuoden ajan. Hän esimerkiksi työskenteli 
Puolustusvoimien palveluksessa Helsingin Santa-
haminassa vuosina 1974-84. 

Viimeksi kuluneiden vuosien ajan hän on on-
nistunut yhdistämään hyvin työn ja harrastuk-
sensa, kun hän on ollut linja-autonkuljettajana 
Koiviston Autossa. Hän on ollut nyt vuoden ajan 
osa-aikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä. Työanta-
jat saavat Romppaselta myös lämpimän kiitoksen, 
kun ne ovat suhtautuneet ymmärtäväisesti hänen 
aikaa vievään harrastukseensa.

Liian harvojen varassa
On laji melkein mikä tahansa, ohjaajia ja valmen-
tajia ei ole koskaan liikaa, ja tehtävät tuppaavat 
kasaantua liian harvojen harteille. Myös Romp-
panen tietää – ja tuntee – tämän. Seuroissa teki-
jät ovat monesti melkein yhden käden sormilla 
laskettavissa, vaikka ne kaipaavat uusia tekijöitä 
ja harrastajia. Etenkin seuravalmentajia tarvitaan 
Romppasen mukaan paljon. 

– Valitettavasti talkoohenki on kadonnut Suo-
mesta, vaikka joissakin lajeissa se on taas palannut. 
Talkoista saa hyvän mielen ja kavereita. Kaikkea ei 
voi mitata rahassa, ja joskus pitää myös antaa – 
jollei muuta niin ainakin oman työpanoksensa!

Romppasen mukaan aina ei edes tiedetä, mitä 
seuroissa oikeasti tapahtuu ja tehdään, vaikka tiedo-
tus- ja infotilaisuuksiakin järjestetään. Hän arvioi, 
että ihmisten työelämä on vedetty niin kireälle, ettei 
muuhun ole aikaa. Ja jos työelämän oravanpyörästä 
jäisikin aikaa, monesti kysytään, millaisen taloudel-
lisen korvauksen tehdystä seuratyöstä saisi.

Yksi syy tekijöiden vähyyteen voi Romppasen 
mukaan olla myös epäonnistumisen pelko. Hän 
rohkaisee yrittämään, vaikka aina on olemassa se 
vaara, että jokin asia menee penkin alle.

Kiitosta ei koskaan  
sanota liian usein

– Jos niin tapahtuu, on se käännettävä positii-
viseksi ja otettava opiksi. Jollei mitään tee, ei opi 
eikä kasva.

Yhdeksi ratkaisuksi valmentajapulaan Romp-
panen ehdottaa, että tehoryhmän valmennetta-
ville annettaisiin alueellisesti myös jonkinlaista 
valmentajakoulutusta, jolloin heidän tietoisuuten-
sa lajista kasvaisi ja he voisivat välittää arvokasta 
tietoa eteenpäin. 

”Et ole yksin täällä!”
Heikki Romppanen ei välttämättä kurottele tähtiä 
taivaalta, kun häneltä kysyy tulevaisuudensuunni-
telmistaan ohjaajana ja valmentajana. Aika näyttää 
mitä tuleman pitää. 

– Ei tässä voi alkaa levätä, sillä asioista on otettava 
koko ajan selvää, jos aikoo valmentajana kehittyä. 
Seuratoiminta ja tehoryhmä ovat isoja haasteita, 
ja ne tarvitsevat paljon panostusta, jotta saisimme 
jatkossakin uusia huippuja, hän sanoo ja heittää te-
rävän piikin päättäjien suuntaan: myös he voisivat 
ottaa asioista selvää ennen kuin antavat lausuntoja. 

– Satsaan toimintaan junnujen kanssa, koska 
se on niin haastavaa ja antaa paljon. Kuten olen 
aiemminkin sanonut, lasten ja nuorten onnis-
tumiset kilpailuissa ja leireillä ovat ihan parasta. 
Motivaationi tulee siitä, kun saan antaa ohjeita ja 
opastaa nuoria mahdollisimman hyvin.

Romppanen pyrkii myös juurruttamaan elä-
mänohjeensa valmennettaviinsa. Lasten ja nuor-
ten sekä miksei myös vanhempienkin kannattaa 
häntä kuunnella, sillä ohje kuuluu näin: ”Ole avoin 
ja rehti kaikkia kohtaan ja huomioi myös toiset, 
sillä et ole yksin täällä.”  

– Ei kai elämässä muuta ohjetta tarvita, hän sa-
noo ystävälliseen ja rauhalliseen tyyliinsä.

Kun Romppasen tai hänen kaltaisensa uutte-
ran lajiaktiivin seuraavan kerran kohtaa missä 
päin Suomea tahansa, on meidän kaikkien syytä 
muistaa sanoa se yksi pieni mutta tärkeä sana: 
kiitos.  u

vuoden kultahippuohjaajaksi valittu 
Heikki Romppanen on kuullut sanan 
kiitos ”jonkin kerran”. Sitä ei koskaan 
sanota  liian usein, vaikka sen 
sanominenkin palkitsee, hän sanoo. 

vuoden kultahippuohjaaja Heikki Romppanen:

Orimattilan ampumarata on
Heikki Romppasen ”toinen koti”. 
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1. Ilma-aseiden EM-kilpailujen johtaja Marko Leppä 
 (vas.) saapui illan gaalaan Ampumaurheiluliiton 
 puheenjohtajan Mikko Nordquistin ja tämän 
 elämänkumppanin Eeva Reunavuoren kanssa. 

 2. Gaalan juontanut ilma-aseiden EM-kisojen 
 apulaispääsihteeri Nina Paloheimo (vas.) tapasi 
 olympiavoittaja Satu Mäkelä-Nummelan. 

 3. SAL:n liittovaltuuston puheenjohtaja Hannu  
 Haapaniemi nauratti Jaakko Björkbackaa. Vuoden 
 ampumaurheilijana palkittu Marjo Yli-Kiikka seurasi  
 tilannetta huvittuneena. 

 4. Liikkuvan maalin ampujat Heikki Lähdekorpi (vas.),
 Mika Heikkilä, Jani Suoranta ja Tomi-Pekka Heikkilä 
 odottivat gaalan alkua. 

 5. Ampumaurheiluliiton toimistosihteeri Maila Pynnönen ja  
 Lontoon paralympialaisiin paikan saavuttanut Minna Leinonen. 

 6. Gaalaillan musiikillisesta annista vastasi mainio  
 Band´O -niminen yhtye. 

 7. Ampumaurheiluliiton valmennuksen johtaja Jari Karin- 
 kanta ihasteli pistooliampuja Mira Suhosen juhla-asua. 

Kilpailu- ja
leirimatkojen
keskittynyt ja

määrätietoinen ilme
vaihtui hymyyn ja

hauskanpitoon.
2.1.

3.

4.

6.

5.

7.
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 nuoRiSovaliokunnan palkitSemat 
vuoden kultahippuampuja: Marianne Palo (Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura) 
vuoden kultahippuohjaaja: Heikki Romppanen (Orimattilan Seudun Urheiluampujat) 
vuoden kultahippuseura: Mikkelin Ampujat 

 Stipendit 
Sami Heikkilä, marjo Yli-kiikka, Jaakko Björkbacka, Henri Sorvo, Heikki 
lähdekorpi, Jani Suoranta; Jussi airas, allan Granlund, kimmo iivonen, 
Jorma Juntunen, unto Järvinen, Juhani lehtosaari, marko nikko, Juha piiroinen, 
Juha-matti Saari, petri Savinainen, aki tanninen, Jarkko tuovinen, Jasmine uuttu, 
Reino uuttu, Rauno ärväs; timo näätänen-lihavainen, tarmo ansamaa, 
Sakari viertola, Hannu Jyrä; antti poutiainen, martti paananen.
(Stipendien yhteissumma noin 15 000 €.)

Suomen Ampumaurheiluliiton
PALKINNOT 2011

eRikoiSmaininnat 
Hanna Pitkänen: ilmakivääri 40ls täydet 400 pistettä
Jaakko Louhelainen: valmentaja-ansioista tehoryhmässä ja nuorten maajoukkueessa

 ampuJien anSiomeRkit 
ampuJan kultainen anSiomeRkki: 
Marjo Yli-Kiikka (Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura) yli 50 edustusta arvokilpailuissa
Jaakko Björkbacka (Lehtimäen Ampujat) poikien pienoiskiväärin makuun EM-kulta

ampuJan Hopeinen anSiomeRkki: 
Henri Sorvo (Lahden Ampumaseura) poikien skeetin EM-pronssi
Heikki Lähdekorpi (Satakunnan Ampujat) poikien liikkuvan maalin EM-hopea
Hannu Jyrä (Salon Seudun Ampujat) mustaruudin EM-pronssi
Antti Poutiainen (Sibbo Skyttegille) compakin EM-hopea

 Haulikko 
tRap
Yleinen: Janne Kirvesmäki (Karstulan Seudun Metsästys- ja Ampumaseura)
Juniori: Mika Bister (Kymppi-64)  
nainen: Satu Mäkelä-Nummela (Orimattilan Seudun Urheiluampujat)
veteraani: Matti Nummela (Orimattilan Seudun Urheiluampujat)

Skeet
Yleinen: Jesse Louhelainen (Lahden Ampumaseura)
Juniori: Henri Sorvo (Lahden Ampumaseura) 
nainen: Marjut Heinonen (Oulun Seudun Haulikkoampujat)  
veteraani: Hartte Ojanen (Hyvinkään Metsästysampujat) 

SpoRtinG
Yleinen: Jari Rajala (Sibbo Skyttegille)
Juniori: Antti Poutiainen (Sibbo Skyttegille) 
nainen: Saija Hautaoja (Satakunnan Ampujat) 
veteraani: Rune Sundqvist (Jakobstads Skytteförening)
Y65: Martti Paananen (Sibbo Skyttegille)
Y17: Ville Korkea-Aho (Jakobstads Skytteförening) 

 piStooli 
vuoden pistooliampuja: Kai Jahnsson (Poliisien Ampumaseura)
vuoden pistoolinuori: Tiina Jänkälä (Sodankylän Ampujat) 
työn sankari: Teemu Lahti (Lahden Ampumaseura)

 kivääRi 
kiväärimies: Juho Kurki (Kankaanpään Ampujat)
kiväärinainen: Marjo Yli-Kiikka (Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura)
kivääripoika: Jaakko Björkbacka (Lehtimäen Ampujat)
kiväärityttö: Annika Sihvonen (Mikkelin Ampujat)

 liikkuva maali 
vuoden paras: Sami Heikkilä (Kymppi-64)
vuoden juniori: Jani Suoranta (Kymppi-64)
vuoden yllättäjä: Heikki Lähdekorpi (Satakunnan Ampujat)

 Siluetti 
vuoden siluettiampuja: Marko Nikko (Sibbo Skyttegille)

 pRaCtiCal 
Rd:n malja parhaalle ampujalle: Matti Manni (Pohjois-Karjalan IPSC- ja Silhuett)
Jaoston malja parhaalle seuralle: Lahden Silhoutte & Practical Kerho

 kaSa-ammunta 
vuoden kasa-ampuja: Jari Raudaskoski (Pohjois-Hämeen Ampujat)

 muStaRuuti 
vuoden mustaruutiampuja: Timo Näätänen-Lihavainen (Sibbo Skyttegille)

Lajijaostojen paLkinnot 2011

 vuoden ampuJa: MARJO YLI-KIIKKA (Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura) , ilmakiväärin EM-hopea, olympiapaikka ja maailmancupin 7. ja 9. sijat

 vuoden valmentaJa: MATTHIAS HAHN, kaksi olympiapaikkaa Lontooseen, sitoutuminen ja asenne valmennukseen sekä pistoolin valmennuskulttuurin rakentaminen

vuoden nuoRi ampuJa: SAMI HEIKKILÄ (Kymppi-64), liikkuva maali 50m kaksi EM-kultaa ja kaksi EM-joukkuekultaa; 10m EM-kultaa ja -hopeaa sekä EM-joukkuekulta ja -pronssi

vuoden YllättäJät: JAAKKO BJÖRKBAcKA (Lehtimäen Ampujat) poikien pienoiskiväärin EM-kulta, HENRI SORVO (Lahden Ampumaseura) poikien skeetin EM-pronssi ja MM-kuutonen

 HuippuampuJien Cup-kilpailun voittaJa: MARJO YLI-KIIKKA (Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura)

 Terhi Hopiavuori (vas.), Ritva Karri, Mirja Nevansuu ja  
 Anu Finsk olivat myös iloisin mielin. 
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Talveksi lämmintä ja hyvännäköistä

Meiltä kaikki tuotteet tapahtumiin, 
messuille ja fanituotteiksi mm. 
avaimenperät, pinssit, t-paidat, 
pipot, takit, pyyhkeet, fl eecet ja 
mukit. 

Varastossamme on valmiita 
tuotteita, joista voidaan tehdä 
esimerkiksi edustamasi seuran 
näköisiä kuhunkin tilanteeseen 
sopivilla brodeerauksilla tai 
painatuksilla.
 
Varastotuotteiden lisäksi voimme 
räätälöidä seurallesi tarvitsemasi 
kokonaisuuden. Räätälöitäviin 
tuotteisiin tarjoamme omien 
suunnittelijoidemme suunnittelu-
palvelua. 

Soita meille, niin kerromme lisää.

Sanser suunnittelee ja toteuttaa kaikki tuotteet seurallesi 
tai yhdistyksellesi tapahtumiin ja varojen keräykseen

SAL ilmoitus 2xA4.indd   2 10.11.2011   10:56:29

PERRIS & PERRIS LADY
Klassinen microfl eecetakki, edessä pitkä 

tehostevärinen vetoketju ja kaksi veto-
ketjullista sivutaskua. Saatavana naisten 
ja miesten mallit.

Koot: S-XXL
Värit: musta, tummansininen ja punainen

Lisätietoja ja tilaukset: Sanna Keivaara, puh. 040 525 0317, sanna.keivaara@sanser.fi 

Talveksi lämmintä ja hyvännäköistä

SANSER TAMPERE
Kuokkamaantie 2, 33800 Tampere

puhelin 026 229 300, faksi 03 2255 442

SANSER PORI
Eteläpuisto 15, 28100 Pori

puhelin 026 229 100, faksi 026 229 299

SANSER HELSINKI
Mikkolantie 1 A, 00640 Helsinki

puhelin 026 229 400, faksi 09 629 074

MAINOS- & LIIKELAHJAT
www.sanser.fi 

PERRIS & PERRIS LADY
Klassinen

tehostevärinen vetoketju ja kaksi veto-
ketjullista sivutaskua. Saatavana naisten 
ja miesten mallit.

Koot:
Värit:

à 27  / 25 kpl
+ logomerkkaus

TUBE 
Tilaustuote

Monikäyttöinen huivi. Ehdoton moottoripyörä-, laskettelu- ym. kypärän alle, 
hiihtoon, vaellukseen tai mihin keksitkin. Voit käyttää huivia pipona, huppuna, 
kasvosuojana, kaulurina tai vaikka hiuspantana. Huivi tehdään tilauksesta asiak-
kaan väreillä ja logoilla.

Hintoihin lisätään alv 23 %.

PIPO
SA4047

Muodikas pipo sileää neulosta.

Materiaali: 100 % akryyli
Värit: musta, valkoinen, harmaa, punainen, vaaleanpunainen, oranssi ja keltainen

à 3,50  / 50 kpl à 5,50  / 500 kpl
+ logomerkkaus
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Vierumäen maisemissa valmentau-
tuu vuosittain kymmenien eri lajien 
urheilijoita. Tapahtumia ja toimintaa 
on ympäri vuoden, kaikenikäisille 
ja -tasoisille liikkujille. Vierumäki 
Areenan myötä ammunta nousi 
Vierumäellä yhdeksi näkyväksi 
lajiksi. Olosuhteet sopivat niin 
huippuammattilaisten valmentau-
tumiseen kuin ryhmien ja kurssien 
lajitutustumisiin. 

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

Lisätietoja:
www.vierumaki.fi

Huippuolosuhteet harjoitteluun ympäri vuoden

Kansainväliseen 
menestykseen Vierumäeltä

Suomen Urheiluopisto on ihanteellinen 
paikka urheilijoiden valmentautumiseen 
ja leireilyyn. Vierumäki tarjoaa moni-
puoliset ja viihtyisät puitteet harjoitte-
lemiseen sekä edullisen majoittumisen 
täysihoidolla. Runsaat ja maittavat 
ruokailut antavat osansa viihtymiselle.

Vierumäki Areena 
Areena on todellinen monitoimihalli, 
ainoa laatuaan Suomessa.  Hallista 
järjestyvät tilat ammunnan lisäksi mm. 
voimistelulajeille, sulkapallolle, lento-
pallolle ja salibandylle. Areenassa on 
10 hengen ilma-asestudio sekä golfin 
talviharjoittelukeskus. Tilat soveltuvat 
messujen tai liikuntatapahtumien järjes-

tämiseen jopa 3000-4000 hengelle. 

Yksilölliset leiripaketit
Suomen Urheiluopistolla on tarjolla eri 
lajien leiripaketteja. Urheilijat valmen-
tajineen saavat toiminnalleen lisäarvoa 
ja vinkkejä oman lajinsa koulutettujen 
ammattilaisten toimiessa valmentajina.
Tutustu tarjontaan netissä ja ota yhteyt-
tä, suunnitellaan kokonaisuus yhdessä. 
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H
elmikuussa järjestettävien ilma-asei-
den EM-kilpailujen järjestelyt saivat 
uutta vauhtia ja ilmettä, kun päämi-
nisteri Jyrki Katainen lupautui kisojen 
suojelijaksi. Kilpailujen merkitys koko 

ampumaurheilumaailmassa on erittäin suuri, sillä 
viimeiset kuusitoista olympiamaapaikkaa Lontoon 
kesäolympialaisiin ammutaan Vierumäellä. 

Suurten arvokisojen merkitys on suuri myös 
Suomelle ja tietysti suomalaiselle ampumaur-
heilulle. 

Pääministeri Katainen korostaakin, että isot 
kansainväliset kisat ovat Suomelle aina tärkeitä. 

– Kisat kertovat niihin osallistuville henkilöille 
aina tarinansa Suomesta. Tulevissa EM-kilpailuis-
sa Suomi esittäytyy ampumaurheilijoille, heidän 
tukijoukoilleen ja kansainväliselle lehdistölle ai-
nutlaatuisella tavalla, ja tietysti myös suomalaisen 
ampumaurheilun kuva kirkastuu kerta kerralta 
arvokisojen aikana, Katainen miettii.

– Meille on aina tärkeää, että ihmiset saavat 
henkilökohtaisia kokemuksia Suomesta, sillä niis-
sä me varmasti pärjäämme. Puhumattakaan alue-

Teksti: Nina Paloheimo   Kuvat: Lassi Palo

pääministeri Jyrki katainen ilma-aseiden em-kilpailujen suojelijaksi

Arvokisat kertovat hienoja 
tarinoita Suomesta

Heinolassa Vierumäellä 
järjestettävät ilma-aseiden 
Euroopan mestaruuskisat 
saivat erityisen arvovaltaisen 
suojelijan, kun pääministeri 
Jyrki Katainen lupautui 
tehtävään. Ampumaurheilua 
ja metsästystä aktiivisesti 
harrastava pääministeri 
lupautui tehtävään mielellään, 
sillä ampumaurheilu ja 
metsästys ovat lähellä hänen 
sydäntään myös kiireisinä 
pääministeriaikoina.

taloudellisesta merkityksestä, pääministeri päättää 
pohdintansa kisojen merkityksestä Suomelle. 

Katainen korostaa myös Vierumäen ainutlaa-
tuisuutta tapahtumapaikkana. Hän kiittelee Vieru-
mäen edistyksellisyyttä ja tunnelmaa ja muistuttaa, 
että paikka on nopeiden ja hyvien yhteyksien pääs-
sä. Sitä siis kehtaa esitellä ulkomaisillekin vieraille. 

– Vierumäki on ehdottomasti näkemisen ar-
voinen liikunnan ja hyvinvoinnin keidas, joka on 
erityisesti talvella hyvin kaunis luonnonläheinen 
paikka, Katainen kuvailee. 

– Jo lyhyellä visiitillä pääsee sisään Vierumäen 
fiilikseen.  

Metsästyshaulikko  
tarvittaessa matkoilla mukana
Pääministeri Katainen tunnetaan myös ampu-
maurheilun ja metsästyksen harrastajana. Kuo-
pion Ampuma- ja Metsästysseuraan sekä Siilin-
järven Urheiluampujiin kuuluva Katainen kertoo 
harrastaneensa viime vuodet lähinnä skeetiä sekä 
compakia ja hivenen riistamaalia – aikataulun-
sa puitteissa. Treeniaikaa ei enää juuri ole, joten 
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ainoa laatuaan Suomessa.  Hallista 
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voimistelulajeille, sulkapallolle, lento-
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10 hengen ilma-asestudio sekä golfin 
talviharjoittelukeskus. Tilat soveltuvat 
messujen tai liikuntatapahtumien järjes-

tämiseen jopa 3000-4000 hengelle. 

Yksilölliset leiripaketit
Suomen Urheiluopistolla on tarjolla eri 
lajien leiripaketteja. Urheilijat valmen-
tajineen saavat toiminnalleen lisäarvoa 
ja vinkkejä oman lajinsa koulutettujen 
ammattilaisten toimiessa valmentajina.
Tutustu tarjontaan netissä ja ota yhteyt-
tä, suunnitellaan kokonaisuus yhdessä. 

EM-kilpailujen pääsihteeri Risto Aarrekivi (vas.), kilpailujen johtaja Marko Leppä (oik.), liittovaltuuston 
puheenjohtaja Hannu Haapaniemi ja järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Mikko Nordquist tapasivat 
pääministeri Jyrki Kataisen Grande Finale -viikonloppuna Vierumäellä.

>>
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Tonttivaraukset  
ja lisätiedot:

Kiinteistösihteeri  
Tiina Lehtinen 
puh. (03) 849 3237

Kiinteistörekisterinhoitaja 
Ritva Salo 
puh. (03) 849 3232

SINILÄHDE
Toukolahdentiellä myynnissä neljä 
pientalotonttia. Ruotsalaisen ran-
taan noin 300 metriä.

TULOSSA SINITAIVAL
Sinilähteelle rivi- ja pientaloalu-
een läheisyyteen kaavoitettava 
uusi asuinalue pyritään saamaan 
pohjoisosastaan myyntikuntoon 

vuoden 2012 aikana. Siepon-
polulle ja Sieponrinteeseen tulossa 
17 tonttia itä- ja etelärinteeseen 
pinta-alaltaan noin 1000–1600 m². 
Ruotsalaisen rantaan on noin  
300 metriä. 

JYRÄNKÖÖN TULOSSA  
TAMMIHIIRI
Jyrängön eteläosaan Tammihii-
renkujalle ja Tammihiirenpolulle 
on tulossa keväällä 2012 myyntiin 
14 luontoa lähellä olevaa pien-
talotonttia. Peruspalvelut kävely-
matkan päässä.

KIRKONKYLÄ, LUHTAPAUNI
Kirkonkylän eteläosassa, Komos-
tentien kulmauksessa, Leivontien 
ja Kiuruntien varrella myynnissä 
kymmenkunta pientalotonttia. 
Alakouluun noin kahden kilomet-
rin matka. Alue rajoittuu suureen 
metsäalueeseen.

Heinolan UUDET, 
TILAVAT TONTIT            
 luovat viihtyisyyttä

TAMMIHIIRI

SINITAIVAL
POHJOISOSA

KESKUSTA

www.heinola.fi > asukkaille: pientalotontit

Muonamiehenkatu 3
FI-18100 Heinola, Finland

puh. 03 812 7100, hotelli@kumpeli.fi
www.kumpeli.fi

Upealla paikalla Kymenvirran äärellä Hotelli 
Kumpeli Span uusi kylpylä kutsuu nauttimaan 
kiireettömyydestä ja rentouttavista hoidoista.

Kumpelin kylpyläosasto on avoinna klo 14–21.
Valittavana on neljä erilaista saunaa, terapia- ja pore-
altaita sekä mahdollisuus avantouintiin Kymijoessa. 
Nautinnon viimeistelee relax-tila lämpötuoleineen.
Lisäksi löytyy suolahuone ja kuntosali sekä tilattavissa 
on hieronta- ja kosmetologipalvelut. Hyvän olon kruu- 
naa ateria tunnelmallisessa ravintolasalissamme.

Vierumäki on lomakeidas, josta löytyy Well-
nessmaailma spa-hoitoineen, ravintolat eri-
laisiin ruokailuhetkiin, majoituksen monet 
mahdollisuudet, liikunta- ja terveysklinikan 
palvelut, uimarannat ja uimahalli virkistysal-
taineen sekä tietenkin liikuntalajien mahtava 
kirjo. 

Vierumäki on huippu-urheilun keskus, 
olympiaurheilun virallinen harjoittelukeskus 
sekä maan suurin liikunta-alan oppilaitos. 
Vierumäki on myös kokouksille ja yritys- 
tapahtumille mitä parhain paikka. 

Yhdistä huvi ja hyöty! Tervetuloa!

Mahdollisuuksien Vierumäki

vierumaki.fi • myynti@vierumaki.fi • (03) 842411/vaihde

KYLPYLÄLOMANEN AIKUISEEN MAKUUN 
1 vrk 70 €/hlö • 2 vrk 130 €/hlö • 3 vrk 180 €/hlö
sis. majoituksen jaetussa kahden hengen huoneessa, aamiaisen sekä kylpylän 
suolahuoneen ja kuntosalin käytön. Huoneissa kylpytakit, -pyyhkeet ja tossut. 

Tarjous on voimassa 30.4.2012 saakka.

Heinolassa on hyvä kasvaa isoksi!

ampumaurheilu liittyy nykyisin enemmän tai vä-
hemmän metsästykseen. Nuorempana hän ampui 
enemmänkin ja ehti harjoitella eri intensiteetillä 
aktiivisesti. 

– Ampumaharrastus on totaalista hermolepoa ja 
virkistystä. Kun jokainen laukaus ratkaisee ja koko 
ajan näkee oman suorituksensa, ei edes oikeastaan 
voi ajatella muuta kuin käsillä olevaa hetkeä. Mie-
len on helppo tavallaan levätä ja rauhoittua, Katai-
nen kuvailee. 

Hän kertoo, että taannoisella valtiovarainminis-
teriyskaudellaan hänellä oli aikaa käydä 11-12 ker-
taa metsällä. Tavoitteena on sama lukumäärä myös 
pääministeriyden aikana. Metsästysreissut tehdään 
kiireisen aikataulun ehdoilla, joten haulikko kulkee 
tarvittaessa mukana matkoilla, ja metsälle lähde-
tään, kun sopiva rako siihen löytyy. Myös vaimo 
Mervi osallistuu metsästysreissuihin oman aika-
taulunsa puitteissa. 

Huippu-urheilu ja aktiivi-
harrastaminen eivät kaadu aselakiin
Pääministeri Katainen näkee suomalaisen am-
pumaurheilun tulevaisuuden positiivisena. Hän 

muistuttaa, että taso on ollut hyvä vuosikymmen-
ten ajan, vaikka harjoitteluolosuhteet eivät esimer-
kiksi ulkona ammuttavissa lajeissa kovin suopeat 
Suomessa ympäri vuoden olekaan. Hän nostaa 
hattua menestyneille haulikkoampujille, jotka olo-
suhteista huolimatta pärjäävät maailman kärjessä.

Myös ilma-aseiden tulevaisuus näyttää posi-

tiiviselta, ja Katainen kiittelee jo tähän mennessä 
saavutettua menestystä tulevia Lontoon olympia-
laisia ajatellen. Suomalaisilla on hankittuna jo neljä 
olympiamaapaikkaa Lontooseen Marjo Yli-Kiikan, 
Mira Suhosen, Kai Jahnssonin ja Satu Mäkelä-
Nummelan toimesta. 

Katainen toteaa, että tulevissa EM-kisoissa suo-
malaisilla on hieno mahdollisuus hienolla aree-
nalla saavuttaa vielä lisää olympiapaikkoja ilma-
asepuolella ja lisätä ampumaurheilun ja Suomen 
edustusta maailmalla. 

Pääministeri Katainen antaa ensi kesänä Lon-
toossa järjestettävissä olympialaisissa varmasti täy-
den tuen suomalaisille ampumaurheilijoille, sillä 
hän matkustaa paikan päälle kisoihin. 

– Tavoitteena on päästä ehdottomasti myös 
urheiluampuma-areenalle kannustamaan suoma-
laisia menestykseen, hän kertoo. 

Keskustelut aselain tiukentamisesta käyvät aika-
ajoin kiivaina myös Suomessa, ja urheilupuolella 
huoli harrastuksen ja huippu-urheilun säilymises-
tä vireänä kasvaa näiden keskustelujen myötä. Pää-
ministeri kuitenkin rauhoittelee, ettei suomalainen 
aselaki vaikeuta aktiivien harrastamista eikä estä 
huippu-urheilun kehittymistä. Hänen mukaansa 
aselain tuleekin olla tiukka, mutta se ei saa estää 
aidosti harrastavia ja urheilevia saamasta aselupia.

– Aselain tiukkenemisesta huolimatta Suomessa 
on pysynyt lakia säädettäessä maltti, eikä rajoituk-
sissa ja kielloissa ole menty liian pitkälle kuten mo-
nissa muissa maissa, Katainen muistuttaa. 

Hän toteaa myös, että ylettömän tiukalla lain-
säädännöllä ei ole pystytty näissäkään maissa 
kitkemään negatiivisia ilmiöitä pois. Ampumaur-
heiluväki on lainsäädännön ja vastuunsa tuntevaa 
porukkaa, joka käyttäytyy ampumaharrastuspai-
koilla sääntöjen mukaisesti ja huolehtii turvallisuu-
desta asianmukaisesti, Katainen muistuttaa. 

Pääministeri nähdään Vierumäen 
EM-kisoissa
Vaikka pääministerin aikataulut ovat luonnollisesti 
minuutin tarkkuudella säädeltyjä ja kiireisiä, hän 
lupaa, että ehtii katsomaan ja kannustamaan myös 
Vierumäelle urheilijoitamme. Suomalaisilla on 
vielä paljon pelissä ja mahdollisuuksia saavutetta-
vanaan, joten kilpailuja on päästävä jännittämään 
paikan päälle. 

Pääministeri Jyrki Katainen toivottaa Ampu-
maurheiluliiton väelle onnistumisen iloa kisa-
järjestelyihin. Kataisen mukaan kansainväliset 
arvokisat ovat aina loistava mahdollisuus osoittaa 
kansainväliselle urheiluyleisölle ja katsojille, että 
Suomessa osataan järjestää onnistuneita arvokiso-
ja, ja sellaisia odotetaan nyt myös helmikuun ilma-
aseiden EM-kisoista.

Hän toivottaa myös erityisen hyvää tulevaa ar-
vokisavuotta suomalaisille huippu-urheilijoillem-
me sekä sinnikkyyttä ja jaksamista treenaukseen. 

Katainen kiittää ja kannustaa myös kaikkia las-
ten ja nuorten harrastuksen parissa toimivia äitejä 
ja isiä.

– He tekevät todella arvokasta työtä suomalai-
sen nuorisoliikunnan puolesta. Ampumaurheilus-
sa on lähes täysin kiinni vanhemmista, että lapset 
ja nuoret voivat harrastaa lajia ja kasvaa turvalli-
suuden ja vastuunsa tunteviksi urheilijan-aluiksi, 
Katainen kiittää.  u

Pääministeri 
Jyrki Katainen 

on helmikuussa 
Vierumäellä 

järjestettävien 
ilma-aseiden 

EM-kilpailujen 
suojelija.
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Tonttivaraukset  
ja lisätiedot:

Kiinteistösihteeri  
Tiina Lehtinen 
puh. (03) 849 3237

Kiinteistörekisterinhoitaja 
Ritva Salo 
puh. (03) 849 3232

SINILÄHDE
Toukolahdentiellä myynnissä neljä 
pientalotonttia. Ruotsalaisen ran-
taan noin 300 metriä.

TULOSSA SINITAIVAL
Sinilähteelle rivi- ja pientaloalu-
een läheisyyteen kaavoitettava 
uusi asuinalue pyritään saamaan 
pohjoisosastaan myyntikuntoon 

vuoden 2012 aikana. Siepon-
polulle ja Sieponrinteeseen tulossa 
17 tonttia itä- ja etelärinteeseen 
pinta-alaltaan noin 1000–1600 m². 
Ruotsalaisen rantaan on noin  
300 metriä. 

JYRÄNKÖÖN TULOSSA  
TAMMIHIIRI
Jyrängön eteläosaan Tammihii-
renkujalle ja Tammihiirenpolulle 
on tulossa keväällä 2012 myyntiin 
14 luontoa lähellä olevaa pien-
talotonttia. Peruspalvelut kävely-
matkan päässä.

KIRKONKYLÄ, LUHTAPAUNI
Kirkonkylän eteläosassa, Komos-
tentien kulmauksessa, Leivontien 
ja Kiuruntien varrella myynnissä 
kymmenkunta pientalotonttia. 
Alakouluun noin kahden kilomet-
rin matka. Alue rajoittuu suureen 
metsäalueeseen.

Heinolan UUDET, 
TILAVAT TONTIT            
 luovat viihtyisyyttä

TAMMIHIIRI

SINITAIVAL
POHJOISOSA

KESKUSTA

www.heinola.fi > asukkaille: pientalotontit

Muonamiehenkatu 3
FI-18100 Heinola, Finland

puh. 03 812 7100, hotelli@kumpeli.fi
www.kumpeli.fi

Upealla paikalla Kymenvirran äärellä Hotelli 
Kumpeli Span uusi kylpylä kutsuu nauttimaan 
kiireettömyydestä ja rentouttavista hoidoista.

Kumpelin kylpyläosasto on avoinna klo 14–21.
Valittavana on neljä erilaista saunaa, terapia- ja pore-
altaita sekä mahdollisuus avantouintiin Kymijoessa. 
Nautinnon viimeistelee relax-tila lämpötuoleineen.
Lisäksi löytyy suolahuone ja kuntosali sekä tilattavissa 
on hieronta- ja kosmetologipalvelut. Hyvän olon kruu- 
naa ateria tunnelmallisessa ravintolasalissamme.

Vierumäki on lomakeidas, josta löytyy Well-
nessmaailma spa-hoitoineen, ravintolat eri-
laisiin ruokailuhetkiin, majoituksen monet 
mahdollisuudet, liikunta- ja terveysklinikan 
palvelut, uimarannat ja uimahalli virkistysal-
taineen sekä tietenkin liikuntalajien mahtava 
kirjo. 

Vierumäki on huippu-urheilun keskus, 
olympiaurheilun virallinen harjoittelukeskus 
sekä maan suurin liikunta-alan oppilaitos. 
Vierumäki on myös kokouksille ja yritys- 
tapahtumille mitä parhain paikka. 

Yhdistä huvi ja hyöty! Tervetuloa!

Mahdollisuuksien Vierumäki

vierumaki.fi • myynti@vierumaki.fi • (03) 842411/vaihde

KYLPYLÄLOMANEN AIKUISEEN MAKUUN 
1 vrk 70 €/hlö • 2 vrk 130 €/hlö • 3 vrk 180 €/hlö
sis. majoituksen jaetussa kahden hengen huoneessa, aamiaisen sekä kylpylän 
suolahuoneen ja kuntosalin käytön. Huoneissa kylpytakit, -pyyhkeet ja tossut. 

Tarjous on voimassa 30.4.2012 saakka.

Heinolassa on hyvä kasvaa isoksi!
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K
aksipäiväisen Vierumäki-vierailun aikana 
Igor Zolotarev ja Kerstin Bodin tarkistivat 
olennaisimmat kisapaikat, peruskisaradan 
ja finaalihallin sekä tutustuivat muihin 

Vierumäen tarjoamiin kisaolosuhteisiin.
Vierailupäivät täyttyivät paikkojen tarkistusten 

lisäksi ahkerasta kokoustamisesta, sillä läpikäytäviä 
asioita on paljon isoja arvokisoja järjestettäessä. Vie-
railun päättyessä molemmat osapuolet olivat kuiten-

kin tyytyväisiä, ja järjestelytoimikunta sai tarkoilta ja 
vaativilta ESC:n edustajilta kiitoksen sanoja.

ESC:n varapuheenjohtajan Kerstin Bodinin 
tehtäviin teknisenä delegaattina kuuluu kaikkien 
arvokisapaikkojen ja järjestelyiden tarkastus – jo 
tarkkojen sääntöjenkin sanelemana. Teknisellä de-
legaatilla on monisivuinen listaus, jonka avulla tar-
kastetaan, että järjestettävät kisat tulevat sujumaan 
ongelmitta ja että mitään oleellista ei puutu. 

Bodinin pitkä kisakokemus näkyy rauhallisena 
ja ammattimaisena toimintana.

– Olen toki kiertänyt jo pitkään eri kisoja eri teh-
tävissä, ja aika nopeasti kyllä näen millä tolalla jär-
jestelyt ovat, kun organisaatiota haastattelen, Bodin 
mietti Vierumäellä. 

Hän kuitenkin kiitteli suomalaista toimintakult-
tuuria ja kokenutta järjestelytoimikuntaa.

– Suomessa näyttää kaikki olevan hienolla mal-
lilla tulevien kisojen suhteen. Voimme rauhallisina 
ja tyytyväisinä seurata tärkeiden kisojen valmistu-
mista. Ja tietysti hiukan toivoa, että sää suosisi mei-
tä helmikuussa, hän hymyili. 

Heinolassa Vierumäellä järjestettävien EM-
kisojen pistoolin ja kiväärin peruskilpailut ammu-

taan Vierumäki Areenalla, jonne sijoitetaan hallin 
molemmin puolin radat. Myös katsojille jää muka-
vasti kannustustilaa peruskilpailujakin ajatellen, ja 
tuloksista kertovat peruskisaradalla sijaitsevat isot 
tulosnäytöt. Vierumäki Areena on suomalaisille 
urheiluampujille varsin tuttu paikka useiden SM-
kisojen näyttämönä. 

Kaikki finaalit ja liikkuvan maalin kilpailut 
ammutaan Heinola-finaaliareenalla. Vierumäen 
tennishallista tehdään näyttävä areena, johon si-
joitetaan kahdeksan finaalipaikkaa ja lähes 600 
katsojan katsomo. 

ESC:n pääsihteeri Igor Zolotarev oli varsin tyy-
tyväinen suunniteltuun finaalihalliin, kun järjeste-
lytoimikunnan pääsihteeri Risto Aarrekivi kuvaili 

finaalien tapahtumapaikkaa.
– Olette omaksuneet todella hienosti sen mitä 

Euroopan liiton puheenjohtaja Vladimir Lisin on 
toivonut finaaliradoilta arvokisoissa. Me haemme 
urheiludraaman tunnetta ja hienoa urheilun juhlaa 
finaaleihin, ja kuulostaa siltä, että sitä olemme nyt 
Vierumäellä saamassa, Zolotarev nyökkäili tyyty-
väisenä. 

Pistoolin ja kiväärin finaalien lisäksi Heinola-
areenalla ammutaan kaikki liikkuvan maalin kil-
pailut finaaliradan vieressä heti seinämän toisella 
puolella. Näin myös liikkuvan maalin kisoja pääs-
tään seuraamaan upeissa puitteissa. 

Aikataulu muuttui hyvästä syystä
Ilma-aseiden EM-kilpailujen aikataulua jouduttiin 
vielä hiomaan Bodinin ja Zolotarevin vierailun ai-
kana –hyvin mielekkäästä syystä. Yleisradio ilmaisi 
kiinnostuksensa televisioida kaikki pistoolin ja ki-
väärin finaalit suorana lähetyksenä mukaan lukien 
myös useimmat junioreiden finaalit. 

Yhteinen tahtotila oli vielä hioa aikataulua siten, 
että urheiluammuntaa voidaan jännittää suorana 
prime time -aikaan Ylen kanavilla. Suomalaisilla 
on mahdollisuus nyt kannustaa myös kotikatso-
moissa ampujiamme saavuttamaan vielä viimeiset 
olympiapaikat omista kotikisoista. 

Aikataulumuutokset saatiin tehtyä pitkän istun-
non jälkeen. Paikalla olivat järjestelytoimikunnan 
lisäksi myös Ylen edustajat. Kaikki olivat tyytyväi-
siä lopputulokseen.

– Televisioinnin laajuus ja peitto taitaa olla his-
toriallisen suuri, Bodin mietti kokouksen jälkeen. 

– Juuri tällainen näkyvyys tekee todella hyvää 
lajillemme – että saamme urheiluammuntaa näky-
viin näin laajasti. 

Yle lähettää signaalin koko Eurooppaan eli Vie-
rumäen kisat ja viimeiset olympiapaikat ovat näh-
tävillä todella laajasti. Liikkuvan maalin mitaliotte-
lut näkyvät taasen netissä kaikille katsojille. 

Hihat kääräistään vielä ylemmäksi
Kahden pitkän päivän jälkeen Bodin ja Zolotarev 
antoivat vielä haastatteluja paikallisille lehdille, ja 

    eSC:n edustajat tyytyväisiä näkemäänsä

”Vierumäki on urheiluampujan unelma”
Teksti ja kuvat: Nina Paloheimo

Suomen Ampumaurheiluliitto 
sai lokakuussa arvovaltaisia 
vieraita, kun Euroopan 
ampumaurheiluliiton (ESC) 
varapuheenjohtaja ja tekninen 
delegaatti Kerstin Bodin 
sekä liiton pääsihteeri Igor 
Zolotarev kävivät tarkistamassa 
ilma-aseiden EM-kilpailujen 
järjestelyjen tilanteen. Igor Zolotarev dokumentoi 

kamerallaan tulevia kisapaikkoja.

Finaalihalli sijoitetaan 
Vierumäen tenniskentille.

Kerstin Bodin oli tyytyväinen luultua 
lämpimämpään ilmaan Suomeen tultaessa.
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Ti 14.2.
Joukkueiden saapuminen.

Ke 15.2.
klo 16.30 tekninen kokous
klo 19.00 avajaiset

To 16.2.
klo 8.00 liikkuva maali/miehet ja pojat, normaalijuoksujen 30 ls:n hitaat juoksut
klo 9.00 ilmapistooli/pojat
klo 10.45 liikkuva maali/naiset ja tytöt, normaalijuoksujen 20 ls:n hitaat juoksut
klo 12.30 ilmapistooli/pojat, finaali
klo 13.00 liikkuva maali/miehet ja pojat, normaalijuoksujen 30 ls:n nopeat juoksut
klo 15.30 ilmakivääri/tytöt
klo 16.00 liikkuva maali/naiset ja tytöt, normaalijuoksujen 20 ls:n nopeat juoksut
klo 17.45 liikkuva maali/miehet ja pojat, mitaliottelut
klo 18.15 ilmakivääri/tytöt, finaali
klo 19.15 liikkuva maali/naiset ja tytöt, mitaliottelut

Pe 17.2.
klo 13.00 ilmapistooli/tytöt
klo 15.00 ilmakivääri/pojat

klo 17.45 ilmapistooli/tytöt, finaali
klo 19.00 ilmakivääri/pojat, finaali

La 18.2.
klo 8.00 liikkuva maali/miehet ja pojat, sekajuoksut
klo 10.30 liikkuva maali/naiset ja tytöt, sekajuoksut
klo 11.00 ilmapistooli/miehet
klo 12.00 liikkuva maali/miehet ja pojat, sekajuoksut, toiset 20 ls
klo 14.30 ilmapistooli/miehet, finaali
klo 14.45 ilmakivääri/naiset
klo 16.00 liikkuva maali/naiset ja tytöt, sekajuoksut, toiset 20 ls
klo 18.05 ilmakivääri/naiset, finaali

Su 19.2.
klo 10.00 ilmapistooli/naiset
klo 13.00 ilmakivääri/miehet
klo 15.45 ilmapistooli/naiset, finaali
klo 16.45 ilmakivääri/miehet, finaali
klo 19.00 päättäjäiset

Ma 20.2.
Joukkueiden kotiinpaluu.

kisaohjelmaa on muokattu edellisestä versiosta, jotta Yleisradio pystyy nyt televisioimaan lähes kaikki finaalit  
suorana kanavillaan. palkintojenjaot pyritään suorittamaan heti ko. finaalin jälkeen mahdollisimman nopeasti. 

Teksti ja kuvat: Nina Paloheimo

järjestelytoimikunnan jäsenet kuuntelivat kaksikon kehuja posket pu-
noittaen vierestä. Zolotarev kertoi Itä-Häme-lehden toimittajalle, että 
Vierumäki on ”kaikessa tiiviydessään ja kompaktiudessaan urheiluam-
pujalle suotuisissa olosuhteissaan oikea urheiluampujan unelma”. Hän 
muistutti, että on itse ampunut kilpaa vuosien ajan ja tietää mistä puhuu. 
Hän kiitteli vuolaasti paikkaa, mutta löysi toki vielä petrattavaakin. 

– Iso kauppakeskus olisi kyllä hyvä löytyä läheltä, hän mietti. 
Paikallinen toimittaja pääsi täten mainostamaan uutta kauppakeskus-

ta muutamien kilometrien läheisyydessä. 
Bodin ja Zolotarev hyväksyivät siis tähän mennessä tehdyt järjestelyt 

tyytyväisinä, mutta muistuttivat, että tehtävää on vielä paljon ja vastaavia 
EM-kisoja pääsee järjestämään vain kerran neljässä vuodessa. 

Viimeiset olympiapaikat odottavat Heinolassa Vierumäellä ottajaansa, 
ja koko maailmanlaajuisen ampumaurheiluperheen katseet kohdistuvat 
Suomeen ensi helmikuussa. 

Kiitokset eivät siis ehtineet nousta hattuun, vaan järjestelytoimikun-
nan hihat kääräistiin vielä sentin ylemmäksi.  u

Ilmeet olivat välillä vakavat, mutta 
lopputuloksiin oltiin tyytyväisiä.
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em
 
-kisojen järjestelytoimi-
kunta on hakenut ke-
sästä lähtien kilpailuille 
Urheiluampuja-lehden 
ja Ampumaurheilulii-

ton nettisivujen kautta vapaaehtoisia työntekijöitä 
eri lajien kenttätöihin. 

Ilmoittautumisia onkin tullut pitkin kesää ja 
syksyä kiitettävästi. Marraskuisena lauantaina Vie-
rumäen Country clubille koottiin ensimmäisen 
”satsi” kilpailujen avainhenkilöitä koulutukseen ja 
kartoitukseen.  Erilaisiin työtehtäviin ilmoittautu-
minen on vielä kesken, joten vaikka vielä ei olisi 
kutsua koulutukseen tullutkaan, kaikki ilmoittau-
tuneet ovat listoilla ja mukana valinnassa. 

Koulutuksen tarkoituksena oli saattaa ensim-
mäinen avainporukka yhteen, opetella tuntemaan 
toisensa sekä saada kisojen tärkeimmät opit ja 
huomiot avaintoimijoiden tietoon. Salissa istuivat 
eri toimintojen vastuuhenkilöt, joiden tärkeänä 
tehtävänä oli oppia tietämään omat tehtävänsä.  

Paikalla olivat suomalaiset juryn jäsenet, jury-
harjoittelijat sekä eri lajien range officereita kar-

toittamassa kisapaikkoja ja tehtäviä kisojen aikana. 
Koulutuksen avasi Ampumaurheiluliiton sekä jär-
jestelytoimikunnan puheenjohtaja Mikko Nord-
quist. Hän muistutti, että kartalla pysyäkseen on 
suomalaisen ampumaurheilun välillä muistutet-
tava itsestään myös kansainvälisesti. Se tapahtuu 
parhaiten järjestämällä näyttävät ja tyylikkäät kan-
sainväliset arvokisat. Nordquist kannusti toimitsi-
joita järjestämään ikimuistoiset kisat. 

Kisojen hengestä ja arvoista kertoi Ampumaur-
heiluliiton toiminnanjohtaja ja järjestelytoimi-
kunnan pääsihteeri Risto Aarrekivi. Hän toivoi, 
että kilpailujen järjestäjät saisivat todellisen me-
hengen päälle. 

– Näitä kisoja tehdään yhdessä. Vain sillä tapaa 
voimme onnistua. Me yhdessä otamme vastaan 
ne hienoimmat saavutukset ja kiitokset kuin ne 
heikotkin hetket, joita voi vastaan tulla, Aarrekivi 
muistutti. 

Hän muistutti myös, että onnistuneilla kansain-
välisillä arvokisoilla voidaan viedä montaa muuta-
kin asiaa ampumaurheilun saralla eteenpäin niin 
Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Ystävällinen ja iloinen asenne
Koulutuksesta vastannut kilpailujen johtaja Marko 
Leppä näytti täydelle salille millaisia kisoja väki on 
tullut järjestämään. Salissa käytiinkin arvokasta ja 
huomiokykyistä keskustelua tapahtumapaikoista, 
radoista ja olosuhteista. 

Leppä muistutti, että suomalaiset eivät pyrikään 
kilpailemaan kisojen järjestämisessä eteläeuroop-
palaisen näyttävyyden kanssa, vaan vaikutus vie-
raisiin tehdään ystävällisellä ja iloisella asenteella. 
Hän muistutti, että jokainen range officer tai kisa-
toimiston työntekijä on aina valmis palvelemaan 
ja auttamaan vieraitaan, vaikka oma lounastauko 
olisi kesken. 

    vierumäen Country Club täyttyi 

Euroopan mestaruuskisojen avainhenkilöistä
Marraskuun ensimmäinen viikonloppu keräsi ilma-aseiden 
EM-kilpailujen avainhenkilöt ensimmäistä kertaa yhteen. 

 Emilia Nordquistilla on edessään näkyvä 
 tehtävä kisojen juontajana. 

 Tuomo Silvast pääsee näyttämään  
 kyntensä kv-jurytehtävissä Vierumäellä.  
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Leppä antoi iltapäivän tehtäväksi paikkoihin 
tutustumisen lisäksi kerätä riittävät tiedot ja val-
miudet tammikuun ilma-aseiden Suomen mes-
taruuskisojen järjestämiseen. Tammikuun 14.-15. 
päivinä Vierumäellä pidettävät kisat nimittäin jär-
jestää sama organisaatio ikään kuin kenraalihar-
joituksena tuleville EM-kisoille.

Päivän tuloksena olikin myös SM-kisojen val-
mis ohjelma. 

EM-kisojen kilpailunjohtaja Marko Leppä oli 
tyytyväinen päivän saavutuksiin ja porukkaansa. 

– Meillä on loistava avaintoimijaväki koolla. 
Kun tähän lisätään vielä muu vapaaehtoisporukka, 
meillä on koossa oikea dream team, jolla tehdään 
kisat, joita kehtaa esitellä myös kansainvälisesti, 
Leppä summasi. 

Pitkän matkan osaamista 
Sodankylästä 
Kiväärin asetarkastukseen kiinnityksen saanut Juk-
ka Törmänen muistelee, että hän päätyi kisaorgani-
saatioon mukaan kilpailujen johtajan Marko Lepän 
houkuttelun myötä. Sodankylästä kotoisin olevalle 
Törmäselle kertynee toimitsijaporukan pisimmät 
työmatkat, mutta se ei vapaata miestä pelota.  

Törmänen on ampunut kilpaa jo 1980-luvulta 
saakka kansallisella tasolla ja toimii nykyisin ak-
tiivisena valmentajana liiton tehoryhmässä. Hän 
uskoo, että tulevista kisoista saadaan näyttävät ja 
toimivat, koska mukana on kokemusta ja osaamis-
ta riittävä määrä. 

Törmänen ehti kuulla vain aamupäivän annin 
kisatoimitsijakoulutuksesta, sillä hän suuntasi kol-
legansa Mikko Mattilan kanssa Country Clubilta 
takaisin Vierumäki Areenalle, jossa oli samaan ai-
kaan meneillään tehoryhmän leiri.  

Joensuulainen Tuomo Silvast laittoi heti ha-
kemuksen vetämään kun sai tiedon, että EM-
kisaorganisaatio hakee vapaaehtoisia henkilöitä 
toimitsijatehtäviin. Hän on suorittanut vuosi sitten 
kansainvälisen tuomarikortin Vantaalla ja kaipaa 
nyt koulutustaan vastaavia haasteita. 

Pääsy jury-harjoittelijaksi tulikin Silvastille iloi-
sena yllätyksenä ja tervetulleena haasteena. Aikai-
sempaa arvokisakokemusta hänelle on kertynyt 
muun muassa Lahden MM-kisoista 2002, jolloin 
hän toimi range officerina pistoolissa. 

Silvast luottaa kisojen järjestelytoimikunnan ja 
tekijöiden kokemukseen ja osaamiseen. 

– Meillä on osaava ja asiantunteva organisaatio. 
Kun asiat tehdään rauhallisesti ja tyylikkäästi, kisat 
tulevat menemään hienosti, Silvast kiteyttää. 

Hän toivoo tulevien kisojen olevan alkusoittoa 
hänen kansainväliselle tuomariuralleen.

– Kansainväliset tuomaripestit ovat haluttuja 

    vierumäen Country Club täyttyi 

Euroopan mestaruuskisojen avainhenkilöistä

paikkoja, joten minun täytyy hoitaa nämä kisat 
kunnialla ja toivoa, että näin hienoja mahdolli-
suuksia tulee eteen myös jatkossa. 

Kisojen juontaja hiljenee vain 
ampumaradalla
Emilia Nordquist muistelee tutustuneensa ampu-
maurheiluun jo äidin vatsassa. Perheessä harras-
tettiin metsästystä ja ampumaurheilua aktiivisesti, 
ja tytär kulki luonnollisena osana mukana isän 
metsästysreissuilla heti kun jalat jaksoivat kantaa. 

– Ensimmäisen ilmakivääriradan isä teki piha-
piirimme, kun olin kuusivuotias, Nordquist muis-
telee ylpeänä. 

Nuori nainen palasi muutama kuukausi sitten 
siviiliin Säkylän kansainvälisistä valmiusjoukois-
ta media-asiantuntijan tehtäviin Turkuun, mutta 
aikoo suunnata seuraavaksi energiansa oikeus-
tieteiden ja kadettikoulun pääsykokeisiin. Tule-
vaisuuden haaveina ovat kansainväliset tehtävät 
esimerkiksi sotarikostuomioistuimessa. 

Voisi päätellä, että Emilian isällä olisi jotain 
tekemistä myös sen kanssa, että energinen ja sa-
navalmis nainen juontaa tulevien EM-kisojen 
jännittävät finaalit. Nordquistit istuvat vierekkäin 
Vierumäellä, ja Emilia kertoo, että mukaan ei pyy-
tänyt vieressä istuva isä, vaan kilpailujen johtaja 
Marko Leppä.  

Mikko Nordquist tosin virnistää vieressä ja ker-
too pyytäneensä Leppää houkuttelemaan tyttären-
sä mukaan. Tämä parivaljakko on tehnyt töitä en-
nenkin yhdessä, ja isän ja tyttären hyvän kemian 
kyllä aistii, kun heidän seurassaan on.

Emilia Nordquistilla on selvä strategia mielessä 
siitä, miten villiinnyttää yleisö juontajan tehtävissä. 

– Tarkoituksenani on tartuttaa positiivinen hul-
luus katsojiin. Olen mielestäni helppo lähestyttävä, 

ja lupaan kyllä tuoda persoonani mukaan juontoi-
hin, hän nauraa. 

Hän harmittelee, että ampumaurheilulla on niin 
väritön mainen urheilukansan keskuudessa. 

– Vielä isoisäni aikaan ampumaurheilijat olivat 
”koko kansan urheilijoita” nykyisten jääkiekkoi-
lijoiden tapaan. Miksi ihmeessä nykyiset fiksut 
ampumaurheilijamme eivät olisi urheilun rooli-
malleja nuoremmilleen? Huippu-urheilijamme 
ovat fiksuja ja loistavia tyyppejä. Vähemmän taitaa 
meillä sattua noloja tempauksia kuin vaikkapa jää-
kiekon mestaruusjuhlinnassa, hän pohtii.

Emilia Nordquist on itse kokeillut lähes kaikkia 
ampumalajeja, joista pistooli ja kivääri ovat jääneet 
läheisimmiksi. Hän hymyilee, että vauhdikkaan 
luonteesta vuoksi isä ei ennustanut tyttärestään 
kaksista ampujaa.

– Isä oli sitä mieltä, että olen liian levoton am-
pujaksi, mutta kaikkien yllätykseksi ampumarata 
olikin paikka, jossa osaan olla hiljaa, Emilia Nord-
quist nauraa.  

– Ampumaurheilu on hieno laji, joka opettaa 
keskittymään ja hallitsemaan mieltä. 

Emilia ja Mikko Nordquist uskovat, että Suo-
men kisoista tulee ikimuistoiset ja näyttävät. Kum-
mallekaan tulevat kisat eivät ole ensimmäiset ar-
vokisat, joiden järjestelyissä he ovat olleet mukana. 
Emiliakin on kerännyt kokemusta jo vuoden 2002 
Lahden MM-kisoista, joissa hän toimi tuloskirjaa-
mossa range officerina. 

– Nämä tapahtumat ovat todella mukavia ja 
hyvähenkisiä. Urheiluampujat ovat mukavaa ja 
reilua väkeä, joiden kanssa on helppo tehdä töitä, 
kehuu Emilia ja aikoo pistää suomalaisen ampu-
maurheilukansan kannustamaan kovaäänisesti ja 
näyttävästi.  u

 Mikko Mattila (vas.) ja Jukka Törmänen suuntasivat  
 koulutuksesta takaisin tehoryhmän leirille Vierumäki areenalle. 

Teksti ja kuvat: Nina Paloheimo
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Suomen olympiakomitean hallitus on päättänyt valmennuksen kehittämismääräraho-
jen saajat ja haastajatuet ensi vuodelle. vuonna 2009 alkanut huippuammunnan ke-
hittämis- ja tutkimusohjelma sai 20 000 euroa. ohjelmassa ovat Sal:n lisäksi muka-
na kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (kihu) ja vierumäen valmennuskeskus.

määrärahan avulla tuetaan lajien tai olympiakomitean tarpeesta syntyneitä tutki-
mus- ja kehityshankkeita, joiden tavoitteena on edistää olympiakisoihin tähtäävää 
valmentautumista sekä varmistaa paras mahdollinen menestys olympiakisoissa. 
kriteereissä painottuivat lontoon ja Sotshin olympialaisiin tähtäävät hankkeet. 
tukea myönnettiin yhteensä 138 000 euroa 14 hankkeelle.

olympiakomitean haastajaohjelman kesälajien urheilijoiden tuet vuodelle 2012 
on myös vahvistettu. 

Haastajaohjelmaan (entinen nuorten huippu-urheiluohjelma) vuoden 2010 jäl-
keen toimeenpantujen muutosten mukaisesti haastajaohjelman tuki kohdentuu 
aikaisempaa selvemmin urheilijoihin, jotka ovat lähellä aikuisten olympiaohjelman 
urheilijoita. osalla haastajatuelle valituista urheilijoista on vielä mahdollisuus tavoi-
tella edustuspaikkaa lontoon olympiakisoihin, mutta suurimman osan tähtäin on jo 
Rio de Janeirossa vuonna 2016 järjestettävissä kisoissa.

tuista osa myönnettiin ehdollisina, joten pienellä joukolla urheilijoilla on vielä 
mahdollisuus päästä tukiryhmään, mikäli vaaditut asiat valmentautumisolosuh-
teissa täyttyvät.

Haastajaohjelman kesälajien valmennustukiin varattu kokonaissumma kaudelle 
2012 on 355 000 euroa. Rytmisen voimistelun joukkuetta lukuun ottamatta yksit-
täisten tukien määrä on 3500 euroa urheilijaa kohden, jonka lisäksi urheilijat ovat 
mukana olympiakomitean tukiurheilijoiden terveysturvavakuutuksessa. Haastaja-
ohjelman urheilijat pääsevät taloudellisen tuen lisäksi olympiakomitean tukipal-
velujen piiriin, kuten opinto- ja uraohjaukseen.  taloudellinen tuki kohdennetaan 
ensisijaisesti valmennusleireihin.

AMPUMAURHEILUN HAASTAJATUET KAUdELLA 2012
(urheilija, syntymävuosi, seura / valmentaja)

KIVÄÄRI
anton aprelev (1992), RS / Rabbe Österlund 
Jaakko Björkbacka (1992), karmaS / Harri Björkbacka 
annika Sihvonen (1993), SmaS / marko leppä 

SKEET
miikka peltonen (1987), kotkan ampumaseura / peeter päkk 
oskari kössi (1987), SSG / peeter päkk 
Henri Sorvo (1994), laS / Jukka Sorvo 

kansanedustaja marjo matikainen-kallström (kok) on 
valittu ampumaurheiluliiton varapuheenjohtajaksi 

myös vuosiksi 2012-13. valinnan teki vantaalla 26. mar-
raskuuta kokoontunut liittovaltuusto. 

espoolainen matikainen-kallström, 46, valittiin vuosi 
sitten Sal:n varapuheenjohtajaksi kansanedustaja olli 
nepposen (kok) tilalle, kun nepponen oli ilmoittanut, 
ettei jatka tehtävässään vuonna 2011. matikainen-kall-
ström on valtion liikuntaneuvoston jäsen, ja aiemmin hän 
on ollut muun muassa Suomen Hiihtoliiton johtokunnan 
jäsen (1990-2007) ja Suomen olympiakomitean varapu-
heenjohtaja 2000-08.

ampumaurheiluliiton hallituksessa jatkavat 2012-13 
erovuorossa olleet Juha-pekka alanen tampereelta ja 
pia nybäck Helsingistä.

keravalainen timo laurila, 64, on uusi Sal:n halli-
tuksen jäsen. markku lainevirralta vapautuneelle paikalle 
valittu laurila on entinen edustusampuja, joka on muun 
muassa voittanut ilmapistoolin Suomen mestaruuden 
1982. Sen lisäksi hänellä on useita joukkueiden Suomen 
mestaruuksia sekä Resul:n ja Rul:n mestaruuksia. Hän 
edustaa keski-uusimaan ampumaseuraa.

laurila on koulutukseltaan filosofian lisensiaatti. Hän 
teki työuransa oy nokia ab:n kumiteollisuuden ja sen 
seuraajayhtiöiden palveluksessa. Hän jäi heinäkuussa 
eläkkeelle site managerin tehtävistä.

Sal:n puheenjohtaja mikko nordquist katsoo luotta-

vaisin mielin kohti tulevaa vuotta. 
– lontoon olympialaiset ovat kesällä edessä, ja kaikki 

mahdolliset resurssit ovat käytössä lontoota silmälläpi-
täen samoin kuin helmikuussa vierumäellä järjestettävi-
en ilma-aseiden em-kisojen järjestelytoimissa. toivotta-
vasti saamme jo saavutettujen neljän olympiamaapaikan 
lisäksi kaksi tai kolme paikkaa lisää vierumäen kisoista, 
nordquist sanoi. 

– ilma-aseiden em-kilpailut ovat liitolle kova kan-
sainvälinen ponnistus. kisaorganisaatio on kunnossa, ja 
monta muutakin asiaa on jo hoidossa. ilma-aseiden Sm-
kilpailut tammikuun puolivälissä ovat em-kilpailujen 
”kenraaliharjoitus”, järjestelytoimikunnan puheenjohta-
jana toimiva nordquist sanoi.

– kauden saavutukset olivat erinomaiset ja kan-
nustavat vielä yrittämään paikkoja lisää omissa em-
kisoissamme. nuorilla ampujillamme oli myös hienot 
tilaisuudet kilpailla kansainvälisissä kisoissa joko liiton 
toimesta tai oma-aloitteisesti. kaiken kaikkiaan liitolla oli 
tänä vuonna ampujia kansainvälisissä kisoissa enemmän 
kuin koskaan aikaisemmin, nordquist summasi ja kertoi 
liiton talouden olevan hallinnassa.

Vuoden 2012 painopistealueet 
Sal:n liittovaltuusto hyväksyi vuoden 2012 toiminta- ja 
taloussuunnitelman. valtuuston kokouksessa käsitellyt 
ensi vuoden painopisteet ovat 

marjo matikainen-kallström jatkaa varapuheenjohtajana,

Timo Laurila uusi hallituksen jäsen

tekstit ja kuva: lassi palo

SAL:n liittohallituksessa kuuden vuoden ajan 
ollut Markku Lainevirta kiitti liittovaltuustoa 
menneistä vuosista ja kehotti pitämään huolta 
seuratoiminnan tulevaisuudesta.

ampumaurheilulle haastajatukea ja kehittämismäärärahaa

– me yhdessä -toimintakulttuurin muutoshanke 
– lontoo 2012 -olympiaprojektin varmistaminen 
– ilma-aseiden em-kilpailut 14.-20.2. vierumäellä
– ampumaurheilun mielikuvan kirkastaminen
– liikunnan yhteisen näyn rakentaminen ja 
 toteuttaminen
– talouden varmistaminen ja vahvistaminen
Sal:n liittovaltuusto hyväksyi myös liiton ensi 

vuoden talousarvion, jonka tulopuoli päättyy lukemaan 
2 126 000 euroa. tulokseksi on budjetoitu nollatulos.

Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura vietti 90-vuotisjuhliaan 27. marraskuuta. Ampumaurheiluliiton ansiomerkkejä saivat Erkki Nikula (kolmas vas.), Rainer Koski,
Jari Palo, Virpi Palo, Seppo Yli-Kiikka ja Marjo Yli-Kiikka. Ansiomerkkejä olivat jakamassa Leena Ulvinen ja SAL:n toiminnajohtaja Risto Aarrekivi.  (Kuva: Jussi Ahomäki)
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POHJOLAN MALJA 2011

Pohjolan Malja ojennettiin SSG:lle

1 Sibbo Skyttegille 1105
2 Raseborgs Skyttar 587
3 kymppi-64 570
4 pohjois-Hämeen ampujat 480
5 kuopion ampuma- ja metsästysseura 383
6 turun Seudun ampujat 381
7 Salon Seudun ampujat 372
8 porkkalan ampujat 361
9 orimattilan Seudun urheiluampujat 353

10 lahden ampumaseura 332
11 etelä-Saimaan ampujat 326
12 mikkelin ampujat 304
13 Haapajärven ampumaseura 285
 keski-Suomen ampujat 285

15 kankaanpään ampujat 283
16 Säkylän Seudun ampujat 244
17 kyrkslätt Skytteforening 236
 Satakunnan ampujat 236

19 poliisien ampumaseura 222
20 pieksämäen Seudun ampujat 209
21 vasa Skyttegille-vaasan ampujat 206
22 Sodankylän ampujat 186
23 Ruotsalon metsästysyhdistys 184
24 lehtimäen ampujat 161
25 oriveden ampujat 158
26 Rovaniemen ampujat ja metsäveikot 155
27 Heinolan ampujat 143
28 oulun metsästys- ja ampumaseura 139
29 kotkan ampumaseura 132

 Savonlinnan metsästys- ja ampumaseura 132
31 esbo Skytteförening 131
32 Seinäjoen Seudun ampujat 127
33 Hämeenlinnan ampumaseura 126
34 Helsingin varuskunnan ampujat 121
35 lempäälän ampujat 120
37 Suomussalmen urheiluampujat 116
37 toijalan urheiluampujat 113
38 Härmän Seudun ampujat 105

 tikkakoksen ampujat 105
40 Jurvan metsästysseura 104

 Ålands Sportskytteförening 104
42 loimaan laukojat 101

 Rauman Seudun ampujat 101
44 Joensuun ampujat 100
45 Haminan ampumaseura 97
46 turku ipSC 95
47 Jalasjärven ampujat 94
48 pohjois-karjalan ipSC- ja Siluettiampujat 93
49 kouvolan metsästys- ja ampumaseura 90
50 kauhavan ampujat 86

oulaisten ampujat 86
52 lohjan ampujat 85
53 isonkyrön metsästys- ja ampumaseura 84
53 Jakobstads Skytteförening 83
54 Hyvinkään metsästys- ja ampumaseura 82
55 lapuan Seudun ampujat 81

nokian Seudun ampujat 81

58 lapin ampujat 79
59 Hyvinkään metsästysampujat 75
60 Borgå Skyttar-porvoon ampujat 74
61 kosken eränkävijät 73
62 Range masters 72

 Siilinjärven urheiluampujat 72
64 tampereen Siluettiampujat 67
65 kontiolahden urheilijat 65

 pohjanmaa practical 65
67 mäntsälän urheilijat 62
68 mäntsälän kennel- ja metsästysseura 58
69 Suomen metsästysyhdistys 55
70 valkeakosken Rihla 54
71 Haminan practical ampujat 53

 kuusankosken ampujat 53
äänekosken ampujat 53

74 Suomen kasa-ampujat 52
75 vakka-Suomen ampujat 46

viitasaaren ampujat 46
77 ala-Hämeen ampujat 44

 asikkalan ampumaseura 44
 Riihimäen ampumaseura 44

80 euran Seudun ampujat 43
81 oulun Seudun Haulikkoampujat 42
82 kaustisen pohjan-veikot 41
83 kajaanin ampujat 38

 vähänkyrön viesti 38
85 kaakon Hahlo 37
86 varkauden ampujat 36
87 Halsuan metsästysseura 35
88 lappeenrannan Siluettiampujat 33

 tornion Seudun ampujat 33
90 lounais-Hämeen ampujat 31

pielisen ampujat 31
Ylistaron metsästysseura 31

93 kokkolan metsästys- ja ampumaseura 30
94 outokummun ampumaseura 29
95 alavuden ampujat 28

 keski-uusimaan ampumaseura 28
97 Juvan ampujat 27

 kuortaneen kunto 27
 lahden Silhouette & practical kerho 27
 Suonenjoen urheilu- ja metsästysampujat 27

101 Sotkamon ampujat 26
Sysmän Sisu 26

103 kauhajoen ampujat 25
 keiteleen ampumaseura 25

105 keuruun Seudun ampujat 24
106 nilsiän urheilu ja metsästysampujat 23

 orimattilan Jymy 23
 Simpeleen Hahlo 23

109 kalajoen metsästysyhdistys 22
 kiuruveden erä ja urheiluampujat 22
 myllykosken ampujat 22

112 kainuun urheiluampujat 21
porin Haulikko Club 21

114 lohtajan metsästysseura 20

115 luhangan ampujat 19
pohjolan ampujat 19

117 ilomantsin erämiehet 18
 muuramen Yritys 18

119 ivalon urheiluampujat 16
 karstulan metsästys- ja ampumaseura 16
 konneveden ampujat 16
 luumäen ampujat 16

punkalaitumen kunto 16
124 iisalmen ampujat 15
125 vetelin urheilijat 14

virtain ampujat 14
127 Flyktskytteklubben 13

 kaakkois-Suomen Haulikkoampujat 13
129 Cal12 12

Ylivieskan kuula 12
131 Jämsän Seudun ampujat 11

 koillis-lapin ampujat 11
mäntän Seudun ampujat 11

134 lappajärven ampujat 10
Ylä-vuoksen ampujat 10

136 nurmijärven ampuma- ja metsästysseura 9
137 karttulan ampujat 8

pielaveden ampuma ja metsästysseura 8
 Skytteklubben Blinken 8

Suomen metallikuva-ampujat 8
trap-73 8

142 kuopion ur heiluampumaseura 7
nurmeksen ampumaseura 7
turku practical team 7
ähtärin Seudun ampujat 7

146 kuhmon metsästys ja ampumaseura 6
 Rantasalmen urheilu- ja metsästysampujat 6
 vammalan Seudun aqmpujat 6

vihdin ampujat 6
150 isojoen urheilijat 5

 kannuksen ampujat 5
kiikalan metsästysyhdistys 5
kiteen ampujat 5
teekkariampujat 5
temppelikylän ampujat 5
trap ampujat 5

157 lievestuoreen ampujat 4
pargas Skytteförening 4

159 Big Bore Club 3
Haukilahden urheiluampujat 3

 kurikan ampujat 3
 längelmäen Seudun ampujat 3

puolangan ampujat 3
 Raahen ampujat 3

tyrnävän Riistansuojelijat 3
166 metsästyskerho paukku 2

pihtiputaan ampujat 2
toholammin metsästysseuran ampujat 2

169 porvoon metsästysyhdistys 1

Sibbo Skyttegille ry:lle (SSG) ojennettiin Suomen 
ampumaurheiluliiton liittovaltuuston kokouksen yh-

teydessä arvostettu pohjolan malja -palkinto. palkinto 
myönnetään Sm-sijoitusten perusteella parhaalle am-
pumaurheiluseuralle. SSG sai palkinnon nyt neljäntenä 
vuonna peräkkäin.

pohjolan maljan otti vastaan SSG:n puheenjohtaja 
elof Juselius, ja sen luovuttivat hänelle Sal:n liittoval-
tuuston puheenjohtaja Hannu Haapaniemi ja toiminnan-
johtaja Risto aarrekivi.

pian päättyvä vuosi oli SSG:lle tuloksekas. Sen urhei-
lijat menestyivät erinomaisesti, sillä saldona oli 38 hen-

kilökohtaista Sm-kultamitalia, 27 hopeaa ja 25 pronssia. 
Sm-joukkuemitaleja SSG tähtäsi yhteensä 26 (11 kultaa, 
11 hopeaa ja neljä pronssia). Sm-mitaleja kertyi siis yh-
teensä 116 (mukana eivät ole siluetin ns. luokkavoittajat, 
joita SSG ei yleensä laske seuran tilastoon).

lisäksi SSG:llä on viisi euroopan mestaria (timo 
näätänen lihavainen 1 k ja 2 p, Juhani lehtosaari 1 k, 
marko nikko 6 k, Juha-matti Saari 1 k ja 2 p, aki tanni-
nen 1 k), kolme em-hopeamitalistia (petri Savinainen 1 
H ja 3 p, Sakari viertola 1 H, antti poutiainen 1 H) ja yksi 
em-pronssimitalisti (martti paananen). 

SSG:n mustaruutijoukkue (Sakari viertola, antero 
mustamäki ja ari Salin) voitti em-kultaa (haulikko), ja 
useita muita SSG:n ampujia oli mukana em-mitalijouk-

kueissa, mutta edellä mainittu oli kokonaan SSG:n am-
pujista koostunut joukkue.

SSG:n puheenjohtaja Elof Juselius tuuletti jälleen 
kerran Pohjolan Malja -kilpailun voiton kunniaksi. 
Vieressä myhäilevät SAL:n liittovaltuuston 
puheenjohtaja Hannu Haapaniemi (vas.) ja 
toiminnanjohtaja Risto Aarrekivi.

Teksti ja kuva: Lassi Palo
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■ Hybrid system
 (double IR beam and acoustic measurement)
■ Contact-free shot measurement across the target plane
■ No parallax errors
■ Sensational consistent accuracy
■ Integrated high-intensity LED target illumination
■ Low operating costs (no paper rolls / rubber rolls)
■ Weatherproof for outdoor shooting
■ Worldwide patent application
■ ISSF certifi cation applied
■ Unbeatable price / performance ratio

Years ahead in research
and development...

Offi cial ISSF Result Provider
Worldwide the only system
with ISSF-approval
for all disciplinesandd ddevellopmentt...

HYBRIDSCORE®

No paper rolls / rubber rolls
= lower operating costs

A worldwide fi rst hybrid electronic scoring target 
for air guns and small bore rifl es
The target for all needs
From a single lane installation with integrated
digital display (without an additional control unit)
to a system for small competitions
... anything is possible! 

THE SENSATION 

Best price / performance

SIUS AG  |  Im Langhag 1  |  CH-8307 Effretikon  |  Switzerland
Tel. +41 52 354 60 60  |  Fax +41 52 354 60 66
www.sius.com  |  admin@sius.com 

Yksi Ampumaurheiluliiton ensi vuoden tärkeimmistä haasteista on 
Tulevaisuusryhmän esityksen jalkauttaminen. Kaksi muuta ovat 

helmikuussa Vierumäellä järjestettävät ilma-aseiden EM-kilpailut ja 
kesällä järjestettävät Lontoon olympialaiset.

Tulevaisuusryhmän esitystä käsiteltiin liittovaltuuston kokouksessa 
26. marraskuuta. Ryhmän puheenjohtajan Rainer Hirvosen mukaan 
seuraava vaihe on se, että kaikille jäsenseuroille lähtee joulukuun ai-
kana infokirje, jossa kerrotaan jalkautuksen aikatauluista, tavoista ja 
mukaan pääsemisen menettelyistä.

Todellisten kehittämistarpeiden löytämiseksi ja kehittämistoimenpi-
teiden suunnittelemiseksi seuroille tehdään ulkopuolisen tutkijan toi-
meenpanema kyselytutkimus rajatulla otoksella tammikuussa.  

– Kyselytutkimuksen otos tulee olemaan riittävän laaja eli 50-100 
seuraa. Näin saamme varmasti kuvan kentän tarpeista ja odotuksista. 
Toivomme vastausprosentin olevan mahdollisimman korkea, sillä tu-
levaisuuden toimenpiteiden suunnittelu perustuu tutkimuksessa esille 
nousseisiin painopisteisiin, Hirvonen sanoo.

Jalkautuksen ”ensiaallossa” mukaan pääsee hakemusten perus-
teella 10-15 seuraa. Mukaan päässeiden seurojen kehittäminen alkaa 
muutamalla lähijaksolla ja ”vierihoidolla” eli käytännössä ne saavat 
vankan tukipaketin oman toimintansa erilaisiin kehittämistarpeisiin. 
Keskeisiä koulutuksen kohderyhmiä ovat seurajohtajat, valmentajat ja 
seuratoiminnan aktiivit eli ne todelliset ”työmyyrät”. Koulutusta tulevat 
saamaan myös radanpitäjät ja kilpailujen sekä tapahtumien toimitsijat 
unohtamatta myöskään urheilijoita.

Hirvosen mukaan ”ensiaaltoon” mukaan pääsevät seurat valitaan 
helmikuussa. 

– Olemme valmistautuneet kehittämistoimenpiteiden käynnistämi-
seen neuvottelemalla yhteistyösopimuksesta Suomen Urheiluopiston 
kanssa. Aikataulu on laadittu siten, että nopeimmillaan Vierumäellä 
järjestettävän seurajohdon koulutuksen ensimmäiset lähijaksot toteu-
tuvat jo ensi kevään aikana. Muilta osin seurojen kehittämis- ja tukitoi-
menpiteet suunnitellaan kyselytutkimuksen tulosten perusteella.

– Ampumaurheiluliiton sisällä kehittämistoimenpiteiden suunnittelus-
ta ja käytännön toteutuksesta vastaa muutaman henkilön työryhmä, jo-
hon nyt alamme hakea vankan kehittämis- ja/tai kouluttajakokemuksen 
omaavaa henkilöä koulutuspäällikkö Timo Raution ja minun rinnalle.

Tulevaisuusryhmä on pitänyt useita kokouksia ja tapaamisia perus-
tamisensa jälkeen. 

– Nyt puheet on puhuttu ja on aika kääriä hihat ja ryhtyä oikeasti 
työhön, on siis käytännön toteutuksen aika.

   Me yhdessä 
-hanke jalkautuu Teksti ja kuva:

Lassi Palo

Yhdessä tekemällä ja keskustelemalla päästään hyviin lopputuloksiin. Belgradin 
EM-kisoissa puheenjohtaja Mikko Nordquistin kanssa yhteistä päätöstä tekemässä 
kiväärivalmentaja Juha Hirven lisäksi nuoret Aleksi Leppä (vas.) ja Jaakko Björkbacka.



■ Hybrid system
 (double IR beam and acoustic measurement)
■ Contact-free shot measurement across the target plane
■ No parallax errors
■ Sensational consistent accuracy
■ Integrated high-intensity LED target illumination
■ Low operating costs (no paper rolls / rubber rolls)
■ Weatherproof for outdoor shooting
■ Worldwide patent application
■ ISSF certifi cation applied
■ Unbeatable price / performance ratio

Years ahead in research
and development...

Offi cial ISSF Result Provider
Worldwide the only system
with ISSF-approval
for all disciplinesandd ddevellopmentt...

HYBRIDSCORE®

No paper rolls / rubber rolls
= lower operating costs

A worldwide fi rst hybrid electronic scoring target 
for air guns and small bore rifl es
The target for all needs
From a single lane installation with integrated
digital display (without an additional control unit)
to a system for small competitions
... anything is possible! 

THE SENSATION 

Best price / performance

SIUS AG  |  Im Langhag 1  |  CH-8307 Effretikon  |  Switzerland
Tel. +41 52 354 60 60  |  Fax +41 52 354 60 66
www.sius.com  |  admin@sius.com 
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SAL ja Innolink Research Oy aloittavat yhteistyön 
ampumaurheiluliiton toiminnan kehittämiseksi 

 
Yhteistyö käynnistetään liiton uuden jäsenlähtöisemmän toimintamallin 

kehittämiseksi ja liiton uusien tavoitteiden määrätietoiseksi toteuttamiseksi. 
Useat jäsenseurat tulevat kuulemaan Innolinkistä jo tammikuussa 2012. 

Liity sinäkin kuluttajapaneeliin, 
 yhteiskunnan näköalapaikalle vaikuttamaan 

Innolinkin asiakkaita ovat Suomen suurimmat yritykset ja julkiset toimijat. 
Asiakkaillamme on usein tarve kysyä kuluttajien, kansalaisten ja jäsenten 

mielipiteitä  suunnittelemiinsa uudistuksiin. Innolink tarjoaa tähän 
mahdollisuuden kuluttajapaneelinsa kautta. Paneelissa myös hyvät palkinnot!  

LIITY PANEELIIN!  

Rekisteröidy osoitteessa www.innolink.fi  
TAI TEKSTAA SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI NUMEROON 045 358 9320 (normaali tekstiviestin hinta). 

Innolink Research Oy  
Tampellan Esplanadi 2, 4.krs , 33100 Tampere  

Fredrikinkatu 34 B 22 , 00100 Helsinki 
Lisätietoja: tutkimuskonsultti Mikko Ulander, p.045 358 6815, mikko.ulander@innolink.fi 

Innolink Research Oy on Suomen 
kolmanneksi suurin ja ylivoimaisesti 
nopeimmin kasvava tutkimusyritys. 
Autamme asiakkaitamme menes-
tymään olemalla kumppani, joka 
haastaa rohkeasti. Toteutamme 
kokonaisratkaisuja, joissa yhdistyvät 
tieto, konsultaatio ja järjestelmät. 

 

Innolinkin palvelut sisältävät mm. 
asiakastyytyväisyystutkimukset, 
potentiaalikartoitukset, brändi-
tutkimukset, kuluttajatutkimukset, 
henkilöstötutkimukset, jäsen-
tutkimukset,  julkisen sektorin 
tutkimukset sekä myynnin ja 
markkinoinnin valmennukset. 
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K
arjaalainen Jack Wuorinen (nykyisin raa-
seporilainen) on ollut viime vuosikym-
meninä näköalapaikalla rakentamassa ja 
seuraamassa Suomen ruotsinkielisen am-

pumaurheiluliiton Svenska Finlands Sportskytte-
förbundetin menestystarinaa. 

Viimeksi kuluneiden kuudentoista vuoden ajan 
hän on toiminut 90-vuotiaan liiton palkattomana 
toiminnanjohtajana ja sitä ennen vuosina 1975-
1996 liiton yhden menestyjän, Raseborgs Skyttar 
-seuran puheenjohtajana. 

Virkeä mies jättää tämän vuoden lopussa toi-
minnanjohtajan tehtävät, mutta liittonsa sihteerinä 
ja rahastonhoitajana ja RS:n kunniapuheenjohtaja-
na hän jatkaa.

Vaikka Sportskytteförbundet on jäsenmäärän 
perusteella vain kymmenesosa Suomen Ampu-
maurheiluliitosta, sen saavutukset ovat kymme-
nesosaa suuremmat.

– Sytyttävä, määrätietoinen ja tunnollinen – 
näin sanoisin, Wuorinen luettelee niitä keskeisim-
piä ominaisuuksia, joita liiton ja sen puuhakkaim-
pien seurojen luottamushenkilöille ja ohjaajille on 
ja on ollut.

Wuorinen korostaa erityisesti ohjaajien ja val-
mentajien merkitystä seuratasolta lähtien. Hän käyt-
tää esimerkkinä RS:n ainakin urheiluammunnalle 
palavasieluista Christer Lassusta, joka on puhaltanut 
intoa lajin hyväksi koko ruotsinkielisellä alueella.

– Me olemme juuri sopivan kokoinen, seitse-
mäntoista seuraa ja 3500 jäsentä, muodostamaan 
toimivan ja toisensa tuntevan läheisen perheen. Li-
säksi meillä on oma kielemme. Tällä hetkellä Suo-
messa on vielä monia alueita, joissa suomen kieli 
on vähemmistönä, joten liittomme on tarpeellinen 
ja elinvoimainen.

Liiton henkilöjäsenet kuuluvat jäsenseurojen-
sa kautta Suomen Ampumaurheiluliittoon. Ilman 

ruotsinkielistä järjestöä SAL:n seurojen ja niiden 
lukumäärä olisi selvästi nykyistä pienempi.

RS ja SSG vetojuhtina
Sportskytteförbundetin johtotähdet ovat Sibbo 
Skyttegille (1000 jäsentä) ja Raseborgs  Skyttar 
(600). Ne ovat yhdentoista vuoden ajan pitäneet 
hallussaan SAL:n Pohjolan maljaa. RS:n puheen-
johtaja on ”pokannut” arvopytyn SAL:n kokouk-
sissa vuosina 2000-04 ja 2006-07 ja SSG:n veturi 
on tehnyt sen muina vuosina.

Wuorinen kehuu SSG:tä siitä, että se osaa tehdä 
seuratyötä taloudellisetkin näkökohdat huomioon 
ottaen. RS saa kiitokset siitä, että siellä ampuma-
harjoituksiin ja nuorten ohjaukseen löytyy jatku-
vasti osaavia ja innokkaita puurtajia.

Toiminnanjohtajalle ovat liiton seitsemäntoista 
seuraa tulleet tutuiksi. Kymmenkunta on näistä 
yhdistyksistä hyvin aktiivisia, ja muissa seuroissa 

Kuka?
Jack Wuorinen
Ikä: 74
Kotipaikka: Raasepori (Karjaa)
Perhe: Ulla-vaimo, kaksi poikaa, joista toinen 
menehtyi sairauteen viime vuonna. 
Otteita toiminnasta:
RS:n varapuheenjohtaja 1970-72, seuran sihteeri 
1973-74, puheenjohtaja 1975-96. Kutsuttiin 
kunniapuheenjohtajaksi 1997.
SFS:n toiminnanjohtaja 1996-2011.
Ampumaurheilun lisäksi ollut luottamustehtäviä 
ruotsinkielisessä keskusjärjestössä 
(CIF), Karjaalla omakotiyhdistyksessä, 
yritystoiminnassa ja nuorisoseurassa.
Harrastukset nuorena:
yleisurheilu, uinti ja partiotoiminta.
Nykyiset harrastukset:
ampumaurheilun järjestötehtävät, 
omakotitalotoiminta ja kesällä mökkeily.
Omakohtainen ampumaurheilu:
kiinnostus syntyi 1960-luvulla. Pistooli-
ammunnassa  SFS:n mestaruuskilpailujen 
mitaleita ikämiessarjoissa.
Kirjallinen toiminta:
Urheiluampuja-lehden ruotsinkielisen osuuden 
toimittaminen 1990-luvulta alkaen.
Huomionosoitukset:
SFS:n (Sportskytteförbundet nykynimeltään) 
ansiomitali 1990, Suomen liikuntakulttuurin ja 
urheilun ansiomitali kullatuin ristein 1991.
Luonteenpiirteitä: auttavainen, ystävällinen, 
määräajoista kiinni pitävä.

 Jack Wuorinen: SFS:n menestysteesit

Sytyttävä, määrätietoinen, tunnollinen

Jack Wuorinen jättää vuodenvaihteessa SFS:n 
toiminnanjohtajan tehtävät, mutta liiton sihteerin  
ja rahastonhoitajan tehtäviä hän hoitaa jatkossakin. 
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toiminta on hiljaisempaa. Hän on erittäin iloinen 
siitä, että Ahvenanmaan ampumaseura Ålands 
Skytteförening toimii vireästi ja on kasvattanut 
nuoria edustustasolle saakka. Hyvänä esimerk-
kinä on Elin Liewendahl. Seura on lisäksi ahkera 
leirien järjestäjä. 

Kyrkslätt Skytteförening on piristänyt toimin-
taansa viime vuosina. Seura on panostanut Wuo-
risen mukaan tuloksekkaasti nuoriin.

SFS:n monilla seuroilla on hyvä ratatilanne. 
Wuorinen mainitsee muun muassa seuraavat 
paikkakunnat: Sipoo, Raasepori, Vaasa, Pietarsaari 
ja Maarianhamina.

Vaikka monilla seuroilla on hyvät radat käytös-
sään, Wuorista pelottaa tulevaisuus. Monet radat 
ovat sulku-uhan alla, ja erittäin ikävää on se, että 
uhan alla on varuskuntienkin ampumaratoja.

Lajijaostoilla on valtaa
Wuorinen ei ole koskaan pitänyt vallan keskittämi-
sestä. Toimiessaan RS:n puheenjohtajana hän ha-
lusi antaa lajijaostoille vapauden kehittää toimin-
taansa yhdistyksen hallituksen kahlitsematta niitä. 
Sama periaate on hänellä ollut liittotasollakin.

Sen seurauksena SFS:n toimintaa pyörittävät ja 
kehittävät toimeliaiden jaostojen nimeämät puu-
hahenkilöt: haulikko Alf Sjöblom, kivääri Christer 
Lassus ja G-P Björkqvist, liikkuva maali Anders 
Holmberg (takavuosina Erik Söderholm) ja pis-
tooli Mikael Friman ja Runar Lindholm. SAL:n 
uusilla lajeilla on lisäksi omat yhdyshenkilönsä. 

Vaikka toiminnanjohtaja on seurojensa paris-
sa usein nähty vieras, hän on kuitenkin antanut 
merkittävimmän panoksensa lajilleen, seuralleen 
ja liitolleen kotikonttuurissaan: nykyisin puhelin, 
tietokone ja tulostin työkaluinaan – alkuaikoina 
”remington”, korjauslakka, vahamonistuskone ja 
sen käsiveivi.

Jack Wuorinen on ansainnut eläkepäivänsä. 
Toivottavasti Sportskytteförbundet löytää hänen-
laisensa ”herrasmiehen” tai -naisen osaavan pois-
tujan tilalle. u

 Jack Wuorinen: SFS:n menestysteesit

Sytyttävä, määrätietoinen, tunnollinen
Teksti ja kuvat: Matti Erkkilä

Mikaela Qvarnström edustaa Raseborgs Skyttar -seuraa.

”
Vaikka Sportskytteförbundet on jäsenmäärän 
perusteella vain kymmenesosa Suomen 
Ampumaurheiluliitosta, sen saavutukset ovat 
kymmenesosaa suuremmat.

SvenSka FinlandS
SportSkytteFörbundet
(Suomen ruotsinkielinen ampumaurheiluliitto)

Seuroja: 17
Seurojen yhteisjäsenmäärä: 3500
Puheenjohtajat:

1921-1930 oscar Rosenqvist
1930-1939 Harald Åkerman
1940-1947 Finn Feiring
1948-1949 victor Bruun
1950-1952 Henrik Höijer
1953-1957 Waldemar terichoff
1958-1964 arnold Rosenqvist
1964-1976 per-olof löfgren
1977-1980 Berndt Böckelman
1981-1989 karl aspelin
1990-1995 Harry Wahlman
1996-2002 Christian elfving
2003-2009 Christian von Schanz
2010- Teddy Bergqvist

Toiminnanjohtajat:
1995-2011 Jack Wuorinen

Pohjolan Malja 
Sportskytteförbundetin seurat ovat voittaneet Sal:n pohjolan malja -kilpailun  
2000-luvulla joka vuosi. Siinä seurat saavat pisteitä ammunnan Sm-kilpailujen  
tuloksista. pisteitä saa kahdeksan parasta (siluetti kolme).
2000-2003 Raseborgs Skyttar
2004-2006 Sibbo Skyttegille
2007 Raseborgs Skyttar
2008-2011 Sibbo Skyttegille

Liiton toiminnan vuosittaiset painopisteet
• ampumamestaruuskilpailut kaikissa lajeissa
• joukkue- ja henkilökohtaiset sarjakilpailut kotiradoilla 
• harjoitusleirejä nuorille ja aikuisille sekä ruuti- että ilma-asein
• tuomarikursseja tarvittaessa
• jopa vuodesta 1960 alkaen järjestetyt perinteiset kilpailut: 

liiton ikämiehet - dragsvikin varuskunnan varusmiehet.
• “kello-kilpailu”. kunkin saapumiserän varusmiesten mestaruuskilpailun paras  

palkitaan kellolla. tämä kilpailumuoto käynnistettiin vuonna 1955.
• nuoret kilpailevat vuosittain tammikuussa suuressa ilma-asekilpailussa Ruotsin Skövdessä
• SFS on ollut aktiivinen pohjoismaiden koululaisten ammunnan kilpailutoiminnassa.
• nuoria ampujia tuetaan vuosittain stipendein.
• liitto nimeää vuosittain vuoden ampujan ja vuoden nuoren ampujan.
• Syyskokouksessa palkitaan parhaan tuloksen tehnyt ampuja  

(kivääri, pistooli, liikkuva maali ja haulikkolajissa).
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I 
stuin lohtajalaisten valmennettavie-
ni kanssa kotona kahvipöydässä ja 
kehuin olevani 50 piirinmestaruu-
den mies. Tarkkuuslaskenta pudotti 
luvun 49:ään. Pojat sanoivat, että 50:s 
taitaa jäädä saavuttamatta, he pitäisi-
vät siitä huolen. Niin pitivätkin, mut-
ta pian minulla olisi mahdollisuus, 

sillä pääsen 70-vuotiaiden sarjaan. Sinne he eivät 
ikänsä puolesta pääse minua häiritsemään, tuumii 
leppoiseen tapaansa Erkki Rintakoski, joka teki 
valmennustyötä SAL:lle noin 30 vuoden ajan.

Kokkolan Öjassa asuva valmentajaguru oli vii-
meiset kymmenkunta vuotta SAL:n riistamaalin 
lajipäällikkönä. Tuolloin olympiakivääri ja liikkuva 
maali olivat olympialajeja. Värikkäällä, sanaval-
miilla Rintakoskella oli aina kansainvälisesti kor-
keatasoinen ampuja ryhmässään. Heikki Koskinen 
ylti maailmancupin finaaliin, Jyrki Leppihalme 
nuorten Euroopan mestariksi ja Krister Holmberg 
ja Pasi Wedman olympiakisojen finaaliin saakka.

Riistamaalilaji lajiryhmänä toimi monesti SAL:n 
arvokisamatkan pelastajana. Joukkueen ei tarvin-
nut palata mitalitta kotiin, liikkuvan maalin ampu-
jat pitivät siitä huolen. 

Ampujat pitivät huolen mitaleista
ja Erkki ampujista
– Erkki oli rehti ja suora valmentaja ja joukkueen-
johtaja. Hän piti aina huolta ampujistaan. Hän oli 
suorapuheinen mies. Kun nuorena tapasin hänet 
ensimmäisiä kertoja, ajattelin, että mikä mies tuo 
on. Myöhemmin tiesin, että hän teki aina kaik-
kensa aikaansa säästämättä meidän hyväksemme. 
Vaikka sanat ja ilme olivat joskus tuimat, tiesimme, 
että hänen sydämensä oli aina puolellamme, parin 
vuosikymmenen ajan Rintakosken maajoukkuees-
sa ollut Krister Holmberg muistelee.

– Kun puhuttiin valmennuksesta, hän oli aukto-
riteetti. Erkki perehtyi tarkkaan asioihin, ja hänel-
lä oli hyvä virhesilmä. Aina voidaan tehdä asioita 
paremmin, mutta kyllä hänen panostuksensa oli 
kympin luokkaa, SAL:n liikkuva maali -jaoston tä-
mänhetkinen puheenjohtaja Holmberg ylistää.

Rintakoski ei haalinut ampujia valmennetta-
vakseen. Hän painotti sitä, että esimerkiksi lasten 
vanhemmat tai seuravalmentaja tuntevat nuoret 
parhaiten. Valmentaminen on tiimityötä, ja siinä 
on käytettävä oikeita asiantuntijoita mahdollisim-
man paljon.

Jalka KIHU:n oven väliin
– Pähkäilin 1990-luvulla valmennuspäällikkö Arto 
Virtasen kanssa, että meidän pitäisi saada syvälli-
sempää tietoa lajista. Meillä oli ollut käytössä ka-
merakiikari jo jonkun vuoden ajan, ja nälkä kasvoi 

siitä saatujen tietojen myötä. Otimme yhteyden 
KIHU:un (Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskes-
kus), sovittiin tapaaminen ja minä piirsin paperil-
le sen, mitä halusimme. Ensi tapaamisella selvisi, 
että nyt olimme oikeassa paikassa. Jukka Viitasalo, 
Kaisu Mononen, Kare Norvapalo, ATK-guru Harri 
Mononen ja ihmeteknikko Matti Salonen tulivat 
meille tutuiksi. Mononen ja Salonen ratkaisivat 
hulluimmatkin toivomukset, jotka kaksikko esitti. 

– Meille selvisi muun muassa se, että tekeekö 
ampuja liipaisun yhdellä sormella vai puristaako 
koko kädellä. Sen paljasti voimakäyrän muoto. 
Aloitteleva kivääriampuja puristaa monesti koko 
kädellä.

– Pystyimme löytämään taittovirheet, kun 
näimme tähtäinkuvan aiempaa tarkemmin. Meitä 
varten rakennetun laitteiston ja KIHU:n osaavan 
henkilökunnan toimesta saimme harjoitteluun 
paljon lisätietoja.

– Rakensimme yhden kenkäyrittäjän kanssa am-
pujillemme sellaisen kengän, jonka tutkimus selvitti 
kullekin parhaaksi. Tutkimuksin selvitimme kunkin 
parhaan ampuma-asennon ja sen, miten muutaman 
millin jalkojen asennon muuttaminen vaikutti aseen 
pitovoimaan. Erilaisia tutkimuksia tehtiin paljon, ja 
ne ovat tallessa sekä KIHU:lla että minulla.

Tutkimukset koskivat muitakin lajeja, mutta 
riistamaalilajeissa ne vietiin pisimmälle.

Alle kouluikäisenä sorsajahtiin
Rintakosken metsästäjän vaistot heräsivät jo alle 
kouluikäisenä. Hän halusi sorsajahtiin miesten 
matkaan. 

– Eivät ottaneet mukaan, siksi lähdin aamuyöl-
lä neljän aikaan yksin Tornionjoen rantaan ritsa 
aseenani.

– Pullasorsat olivat asemissa kuten kuului, tark-
ka tähtäys ja puhdas laukaus, jonka jokainen pik-
kupoika osaa ennen kuin hänelle aletaan opettaa 
oikeaa tekniikkaa. Vaatteet pois, hyppy hyiseen ve-
teen ja sitten kaatuneen linnun nouto. Ennen kuin 
suuret saalittomat metsästäjät saapuivat kotiin, 
olimme jo mummoni kanssa nauttineet aterian 
keitettyä sorsaa. 

Rintakoski on metsästänyt kutsuttuna vieraana 
monissa maissa, ja monista maista vierailee met-
sästäjiä pyyntimielessä Rintakosken luona vieläkin. 
Hänen tähtäimiinsä ovat eksyneet hirvet, kauriit, 
peurat ja karhut – viimeksi mainitut Kanadassa. 
Ensi toukokuuksi hän kerää parhaillaan mustaruu-
timetsästäjiä Kanadan karhumaille.

– Nykyisin yritän suustaladattavalla kaataa kau-
riita ja kettuja, esimerkiksi hyvän ystäväni Bror Ny-
strömin mailla Korppoossa. Nykyaikaisilla aseilla 
olen kaatanut niin paljon riistaa, että siitä en enää 
saa tyydyttävää nautintoa. Voi, voi suustaladatta-

valla on eri juttu! Ja kettujen kyttäyspyynti, se on 
jotakin. Yrittää saada kettu narrattua ampumahol-
lille, se on tosi hauskaa hommaa.

Piirijaostojen kuoppaus oli iso huti
Rintakoski ei piilottele ajatuksiaan. Hänen mieles-
tään piiriorganisaatiosta luopuminen oli ampu-
maurheilulle suuri takaisku. Hän sanoo kilpailujen 
ja niissä kävijöiden määrän laskeneen tuntuvasti. 
Hän myöntää, että kokeiluja eri asioissa pitää us-
kaltaa tehdä, mutta epäonnistuneista kokeiluista 
olisi luovuttava. Alueorganisaatio on hänen mie-
lestään virhearvion esimerkki.

– Se oli kotimaisen ampumaurheilun näivetty-
misen käynnistäjä, enkä puhu vain omalla suullani.

Rintakoski oli aina toiminnan mies. Joskus 
riistamaalissa mentiin latvastakin puuhun, mutta 
maahan ei kai kopsahdettu kertaakaan. Jaostolla 
toimi oma lääkäri Hannu Järvinen vuosia ennen 
kuin liitolle nimettiin lääkäri, joka oli luonnollises-
ti Järvinen.

– Olihan niitä projekteja. Kansainvälistä yh-
teistyötä kehiteltiin jatkuvasti norjalaisten, ruot-
salaisten ja saksalaisten kanssa. Pidimme vuo-
sitasolla jopa viisi yhteistä leiriä. Lähes kaikki 
salaisuudet – pois lukien eräät KIHU:n tutkimus-

Kuka?
Erkki Rintakoski, 65 
Kotipaikka: Kokkola, Öja 
Perhe: vaimo Pirkko
Tämän hetken harrastukset: 
monimuotoinen kalastus ja metsästys, 
karkeakarvaisen saksanseisojakoiran 
kasvatus ja metsästys koiran kanssa.   
Aiemmat harrastukset:
aiempiin harrastuksiin kuuluivat edellä 
mainittujen lisäksi nuorena kilpapyöräily, 
-luistelu ja ammunta riistamaalilajeissa. 
Pyöräilyssä Suomen ennätys kilometrin 
maarata-ajossa ja ampumaurheilussa 49 
piirin mestaruutta.
Valmennettavia olivat
Ritva Karri, Heikki Koskinen, Mika Harju, 
Mauri Isorinne, Markku Palola, Jarmo 
Karhula, Jyrki Leppihalme 
ja maajoukkuevalmennuksessa
Krister Holmberg, Teppo Koskue,
Erkki Lievonen  ja Pasi Wedman. 
Toiminta SAL:ssa: lajivalmentajana 
noin 30 vuoden ajan ja siitä ajasta 
lajipäällikkönä noin kymmenen vuotta, 
SML:n hallituksessa kaksi vuotta.

Erkki Rintakoski 
– 49 piirinmestaruuden värikäs persoona

Tekstit ja kuva: Matti Erkkilä
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tulokset – kerrottiin ja ystävää autettiin ongel-
matilanteissa. Kerran olimme Saksassa leirillä ja 
siirryimme Münchenin kisoihin. Ruotsin Niklas 
Bergström jäi ilman huonetta, kun matkusti mei-
dän joukkueemme mukana. Naapurin joukku-
eenjohtaja kehotti poikaa matkustamaan kotiin. 
Kuuntelin hetken ja annoin Niklakselle avaimen ja 
sanoin, että minun huoneeseeni mahtuu. Oli nau-
tinto nähdä ruotsalaisjohtajan ilme.  

Säännöt eivät aina pysyneet 
lajikehityksen vauhdissa   
Riistamaalissa sattui joitakin kertoja niin, että laji-
kehitys oli sääntökehitystä hitaampi.

– Päällekkäiset karjutaulut eivät ole meidän 
keksintömme, vaan niitä käytettiin ennen meitä 
monessa maassa. Mutta peräkkäishirvi on perua 
Oulun takavuosien SM-kisoista. Kun ensimmäi-
nen kisapäivä venyi ja venyi, vitsailtiin, että pan-
naan aamusta kaksi kuvaa juoksemaan peräkkäin. 
Silloin voisi kaksi miestä ampua yhtä aikaa. Hie-
nolle idealle naurettiin, ja juttu jäi sikseen.

– Parin tunnin päästä Antero Rantala soitti ja 
kertoi, että siellä ne kuvat nyt juoksevat päällek-
käin. Hiljaisen hetken jälkeen Pekka Kuusisto tote-
si, että lienee meidän hommamme tehdä aamuksi 

jonkinlaiset säännöt. Nykyään peräkkäishirvi on 
niin metsästäjien kuin urheiluampujienkin ylei-
sessä käytössä. Olen kuullut monen mainostaneen 
ideaa omanaan, mutta oikea isä on OMAS:in  An-
tero Rantala.  

– Putoavat taulut on hieno laji, sen aivoriihi 
pidettiin yhtenä viikonvaihteena Posiolla. Siellä 
teimme paljon yhteistyötä Posion ampujien silloi-
sen puheenjohtajan Timo Nortamon kanssa. 

Hän ei kangistunut kaavoihin, vaan oli aina val-
mis kehittämään hyviäkin asioita vielä paremmik-
si. Rintakoski oli samaa maata.

Posion kunta lahjoitti jaostolle tontin kiitoksek-
si yhteistyöstä. Liiton silloinen hallitus kuitenkin 
vaati, että tontin tuli olla hallituksen eikä jaoston 
hallinnoima. 

– Vedettin me kerran Lohtajalla villikarjun 
SM-kisat siten, että neljä päällekkäiskuvaa kulki 
yhdessä letkassa. Kahdeksan ampui lähes saman-
aikaisesti. Jokaisella radalla olivat ”liikennevalot”. 
Keltaisen aikana piti alkaa valmistautua.

Ole ylpeä mutta älä ylpisty
Erkki Rintakoskea ilahduttaa tavattomasti se, kun 
liikkuvan maalin ampujamme valloittavat edelleen 
kärkipaikkoja niin MM- kuin EM-kisoissakin.

– Se tuntuu tosi hyvältä. Hengessä olen muka-
na, vaikka en hirveästi onnitteluja lähettele. Työs-
tä tehty palkkahan kisoista korjataan. Ville Häyri-
selle laitoin viestin, kun ensimmäiset menestykset 
hänen johdollaan tulivat, että jatkaisivat samaan 
tyyliin. Joitakin vuosia sitten hän kysyi, että mitä 
tekisi, kun ammunnasta ei tule mitään. Kannus-
tin valmentamaan.

Kokkolalaista harmittavat liikkuvan maalin la-
jien vaatimattomat osallistujamäärät arvokisois-
sa. Sellainen meno voi näivettää hienon lajin lo-
pullisesti. Onneksi lajin arvokilpailut järjestetään 
vuosittain. Hänen mielestään muidenkin lajien 
arvokisat tulisi järjestää vuosittain ja maailman-
cupien lukumäärää tulisi lisätä.

– Ei mediaa jaksa kiinnostaa tapahtuma sil-
loin tällöin. Sille on oltava tarjontaa jatkuvasti 
– palloilusarjojen tyyliin. Olympiamitalit tuovat 
näkyvyyttä ja rahaa liitolle ja ehkä myös ampu-
jalle. Raha on vain apuväline, huiput syntyvät 
yhdeksän kuukautta ennen oman ajanlaskunsa 
alkamista! Kehittää voidaan, ja mestarityyppejä 
pitäisi auttaa. 

– Kaikkea hyvää koko porukalle. Olkaa saavu-
tuksistanne ylpeitä, mutta älkää tulko ylpeiksi, sillä 
siitä seuraa vain kivulias mahalasku.  u

Erkki Rintakoski oli käynnistämässä SAL:n 
ja KIHU:n menestyksekästä yhteistyötä.
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Kympin sakkiin ampui kuitenkin kolme suo-
malaista ampujaa: Matti Manni oli produc-
tionin kuudes, Simo Partanen open juniorien 

kahdeksas ja Tiia Keskiväli naisten standard-luo-
kan kymmenes. Vahvan suorituksen teki myös 
Raine Peltokoski, joka ampui openin kokonaistu-
loksessa sijalle 13.

Kilpailuissa parhaiten menestyi USA:n joukkue, 
joka muun muassa kahmi kaksi kolmasosaa yleisen 
sarjan mitaleista. Yleisen sarjan maailmanmestaruu-
den kuittasivat Yhdysvaltojen Robert Vogel (produc-
tion) ja Blake Miguez (standard). Kampoihin pys-
tyivät laittamaan uudet maailmanmestarit, Ranskan 
Eric Grauffel (open), Tshekin Zdenek Henes (modi-
fied) ja Ecuadorin Ricardo Lopez (revolver). 

Ennakkosuosikeista Grauffel antoi taas näytteen 
timanttisista taidoistaan ja kilpailuhermoistaan 
voittamalla maailmanmestaruuden jo viidennen 
kerran peräkkäin. 

Yleismiehelle tarvetta
Suomen joukkueella oli tällä kertaa jouk-
kueenjohtajana Juha-Pekka Vuorinen, joka 
hoiti yleisiä asioita jo pitkin vuotta.

– Kyllä siinä sai paikan päällä puolipäi-
väistä työtä painaa porukan pikkuasioita hoi-
dellessa. Välillä kuljetellaan porukkaa, välillä 
etsitään paukkuja ja välillä taas toimitaan lää-
kintähoitajana, JP summaa. 

– Suurinta stressiä aiheutti alussa patruu-
nakuljetuksen järjestely. 

Osa kilpailijoista sai vietyä tarvitsemansa mää-
rän mukanaan lennolla, toiset taas käyttivät järjes-
täjän toimesta tilattua virallista kilpailupatruunaa. 
Vuorinen laittoi välillä joukkueen patruunakulje-
tukseen kiinni jopa moottoripyörän hankintaan 
laittamansa säästöt. Toivottavasti kaikki ovat nyt 
maksaneet kuljetuksen, jotta JP saa jatkaa harras-
tustaan kaksipyöräisten parissa.

Erikseen tehtävään pestatulle joukkueenjohtajalle 
on tilausta myös tulevissa arvokilpailuissa, sillä liian 
usein kisapaikalla hoidettavien yhteisten pikkuasi-
oiden hoito sotkee kilpailijoiden keskittymistä. 

Jaoston puheenjohtaja esikisassa
Ennen varsinaisen kilpailun alkua paikalla oli 
myös Suomen practical-jaoston puheenjohtaja 
Taisto Takkumäki. Hän osallistui esikilpailuun ja 
kansainvälisen lajiliiton kokoukseen.

– Kokouksesta päällimmäisenä jäivät mieleen 
sääntömuutokset, classic-divisioonan tulo uutena 
pistooliluokkana ja modified-divisioonan lak-
kauttaminen. Suomi oli mukana viimeiseen asti 
modifiedin lakkauttamista vastaan, mutta jäimme 
äänestyksessä toiseksi. Positiviista on classicin tulo, 
Takkumäki summaa kokouksen antia.

Classic-divisioonassa pistoolit on rajattu 
1911-tyyppisiin, yksirivisellä lippaalla oleviin pis-
tooleihin. Sääntöihin tehtiin myös monia muita 
muutoksia. Uusia virallisia sääntöjä odotetaan 
julkaistavaksi vuodenvaihteessa. Practical-jaoston 
NROI-toimikunta on käynnistämässä työtä uusi-
en sääntöjen saattamisessa ampujien tietoon mm. 

tuomarien päivityskurssimateriaalin muodossa. 
– Tuomarityöskentelystä ja järjestelyistä jäi pai-

koitellen omituinen maku, etenkin kun kyseessä 
olivat MM-kilpailut. Välillä tuomarit eivät tunte-
neet sääntöjä, tulkkeja ei osattu käyttää, metalli-
tauluja ei kalibroitu. Tältä osin kotona touhu on 
paljon osaavampaa ja Suomen tuomarikoulutus on 
selvästi kantanut hedelmää, Takkumäki arvioi.

Vaativat staget
– Ampuma-asemat olivat vaativuustasoltaan sel-
västi haastavampia kuin mitä Suomen kilpailuissa 
on totuttu näkemään. Tuli taas nähtyä, että nopeas-
ti on helppo ampua ohi, kiireellä ei pärjää ja osu-
mistakin vaaditaan, Takkumäki tuumaa.

Myös monet paikalla olleista Suomen kärkiam-
pujista olivat yhtä mieltä siitä, että Suomessa monet 
kilpailut ovat stagen haastavuuden puolesta melko 
yksipuolisia. Liian usein pysytellään mukavuusalu-
eella ja helpoissa lähimatkojen maaleissa. Kansain-
välisellä tasolla kilpailuissa on mukana enemmän 
pitkiä ja keskipitkiä matkoja, pieniä ja vaikeita 
maaleja sekä muun muassa rytminvaihdoksia lä-
heltä kauas ja suunnasta toiseen. 

Rodoksellakin näitä nähtiin, kuten myös paljon 
heilureita ja metallitauluja. Tätä toivottiin myös 
tuleviin Suomen kilpailuihin, jotta kehittyisimme 
myös kansainvälisellä tasolla.  

Moni suomalaiseen säntillisyyteen tottunut oli 
huolissaan järjestelyistä, koska stressittömään ete-
läiseen tyyliin mikään ei tuntunut toimivan, mutta 
lopulta kaikki kuitenkin järjestyi. Muistot retkestä 

ovat varmasti kaikilla jo kääntyneet kultai-
siksi samalla kun haavat on saatu parane-
maan ja rusketus on alkanut haalistua.

Nyt on aika hetki lepäillä ja kääntää 
tähtäimet kohti vuoden 2012 arvokisoja. 
Practicalin osalta mitaleita odotetaan niin 
haulikon MM-kilpailuista kuin kiväärin 
EM-kilpailuistakin.  u

pistoolipracticalin mm-kilpailut kreikassa 
MITALI JÄI SUOMALAISILTA SAAVUTTAMATTA
Teksti: Mikko Kuisma   Kuvat: Juha-Pekka Vuorinen

Yli neljäkymmentä suomalaista 
ampujaa suuntasi Kreikan 
helteiselle Rodokselle 
lokakuun alussa pidettyihin 
pistoolipracticalin MM-
kisoihin. Mitali jäi tällä kertaa 
suomalaisten tavoittamatta. 
Viikon kestäneissä kilpailuissa 
ampui kaikkiaan 1209 ampujaa.

Matti Manni ampui parhaana 
suomalaisena kuudenneksi.

Marathon. Kilpailun staget olivat 
ammuttavuudeltaan haastavia ja noudattelivat 
rekvisiitaltaan kreikkalaista mytologiaa. 
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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

Paras koskaan tehty
ammunnanharjoittelulaite

Noptel ST-2000
Sport II

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

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

www.noptel.fi

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

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

edustaa yli 25 vuoden kokemustamme
erinomaisesti tehden ammunnan-

harjoittelusta helpompaa ja
tehokkaampaa kuin koskaan.

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

edustaa yli 25 vuoden kokemustamme
erinomaisesti tehden ammunnan-

harjoittelusta helpompaa ja
tehokkaampaa kuin koskaan.

Teksti ja kuvat: Matti Erkkilä

Seppotuotteella 
monitoimilaite
Hämeenlinnalainen Seppotuote oy on kehittänyt uuden 
liikkuvan maalin monitoimilaitteen. Sillä voidaan ampua 
taulukehystä vaihtaen sekä putoavaa taulua että eri mal-
lisia pahvitauluja lajista riippuen. kehysten vaihdosta 
selviää alle minuutissa.

– aiemmin seuralla piti olla kahdenlaisia taululaittei-
ta, siksi minä halusin valmistaa sellaisen taulukehyksen, 
jossa kehikon vaihdolla pääsee ampumaan useita liikku-
van maalin lajeja. kehitystyö kesti vajaat kolme vuotta. 
Sinä aikana kokeiltiin monenlaisia vaihtoehtoja. olen 
lopputulokseen tyytyväinen, sillä kymmenen käytössä jo 
ollutta laitetta on osoittautunut käytännöllisiksi ja varma-
toimisiksi, toimitusjohtaja Seppo kastepohja iloitsee.

voimanlähteenä on voimakas 12 voltin tasavirta-
moottori. laite on varustettu erittäin tarkalla nopeusval-
vontatekniikalla.

ohjainyksikkö (14 metriä pitkällä johdolla) tarjoaa 
käyttäjälleen mahdollisuuden ampua hitaita, nopeita 
tai sekajuoksuja. lähtöviive on yksi tai neljä sekuntia. 
laitteisto mahdollistaa myös automaattiajon. kameran-
vaihtoautomatiikka säästää kuvan vaihtamisessa ylimää-
räisten johtojen ja katkaisijain hankinnan.

taulujen juoksuaukkoon voi sijoittaa kaksi pahviku-
vaa päällekkäin. Se mahdollistaa kahden ampujan sa-
manaikaisen suorituksen ja on tärkeä ajansäästökeino 
niin kilpailussa kuin harjoituksessakin.

tuotepakettiin kuuluvat täy-
dellinen ratarunko vetolaittei-
neen, kaksi maalikelkkaa, akku 
ja Ce-hyväksytty akkulaturi. 
kokonaisuuden tämänhetkinen 
hinta on 2100 euroa. Seppo-
tuote myy lisäksi nykyaikaisia 
kamera- ja näyttömonitoripaketteja, jotka on varustettu 
valmiilla johtosarjoilla. 

– Seuraava kehitysvaihe on se, kun laitteistoon tulee 
elektroninen vaunu, jolloin osumien lukemat siirtyvät am-
pujan pöydälle automaattisesti. tätä tuotekehitystä olem-
me tehneet jo puolen vuoden ajan, kastepohja selvittää.

Seppo Kastepohja 
sanoo tottuneen 
taulunvaihtajan 
selviävän 
vaihdoksesta 30 
sekunnissa.

h Pienellä liikkeellä kamerat saadaan 
siirtymään liikkuvan maalin osumista 
hirvitaulun osumiin.

k Taulun takana ovat pienet mustapäiset 
kamerat, jotka näyttävät osuman ampujan 
luona olevassa monitorissa.
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Ensimmäinen tuote on jälkimarkkinatukki kivääriin. Muutamat käteväsor-
miset SML-ampujat ovat nikkaroineet mielensä mukaisia tukkeja omaan 

aseeseen, mutta valtaosa ampujista ampuu sillä tukilla mikä aseessa liikkeestä 
ostettaessa oli. Vaihtotukkien tarjonta kun on ollut Suomessa niukkaa.

Tilanteeseen tulee muutos, kun NorDis tuo kaupoille norjalaisia GRS-tuk-
keja. Niiden valmistaja Grodås Mønsterteknologi on outo lintu. Se käsittelee 
sekä puuta että polyuretaania tietokonesuunnittelulla ja työstötekniikalla, 
valmistaen tyylihuonekaluista prototyyppeihin, malleihin ja kiväärintukkei-
hin. Nämä jälkimmäiset ovat tehtaan uusin aluevaltaus ja niiden valmistusta 
varten on hankittu 5-akselinen työstökeskus.

Tuloksena on joukko drop-in tukkeja, joita valmistetaan sekä metsästys- 
että tarkkuusammuntaversioina. Jälkimmäisissä ovat muun muassa etutuki-
jalat. Tukit on suunniteltu etupäässä metsästyskäyttöön ja metsästysammun-
toihin, eikä niissä ole otettu huomioon ISSF/SAL-lajien sääntöjä. Sen sijaan 
SML:n kilpailijat saattavat olla uutuudesta kiinnostuneita. 

Drop-in tukkien luettelo on tällä kirjoittamalla seuraava:
– Howa 1500 (Long ja short action) 
– Mauser M98 (lukon tapin paikan avarrus jää ostajan tehtäväksi)
– Remington 700 BDL (myös vasenkätisenä)
– Sako 75 (Long ja short)
– Sako 85 (Long ja short)
– Sauer 202 (myös vasenkätisenä)
– Sauer 202 STR (myös vasenkätisenä)
– Tikka 595
– Tikka 695
– Tikka M65
– Tikka T3 Standard (myös vasenkätisenä)
– Tikka T3 Varmint (myös vasenkätisenä)
– Weatherby Vanguard (Long ja short)
Samoihin aseisiin tarjotaan myös "aihioita", jotka ovat muuten täysin vii-

meisteltyjä, mutta rautojen upotuksessa puihin joudutaan tekemään vähän 
puutöitä. Samoin näihin on olemassa tarkkuusammuntatyylisiä tukkeja 
(tehdas kutsuu näitä "snipereiksi"). Safaritukeiksi kutsutaan vahvistetuilla 
vastinpulteilla varustettuja tukkeja. Näitä on kivääreihin Brno 602, CZ 550 
Magnum, Dakota M76, Hansen M78 sekä Mausereihin M98 ja M03.

Grodåsin valikoimasta löytyy tukkeja Suomessa harvemmin nähtyihin 
merkkeihin kuten Remington X40, Hansen ja Schultz & Larsen. Ampuma-
hiihtotukkeja löytyy Anschützin ja Izhmashin aseisiin. 

Nordisilta uutta
metsästäjille ja
metsästysampujille

Lapuan tytäryhtiö NorDis on kertonut parista 
uutuustuotteesta, jotka kiinnostanevat eniten 
metsästäjiä ja metsästysammuntojen harjoittajia.

Sveitsiläinen Grünig + Elmiger ei ole aivan jokapäiväinen 
näky suomalaisilla ampumaradoilla. Tässä esiteltävää 
50 m kivääriä ei ole parhaan tietämykseni mukaan 
Suomessa vielä ensimmäistäkään.

Sveitsiläinen Emil Grünig (1915-1994) oli jo 19-vuotiaana kivääriam-
munnan ”piirin mestari” kotikulmillaan. Vuonna 1937 hän matkusti 

Helsinkiin – 22-vuotiaana – ammunnan MM-kilpailuihin ja palasi kotiin 
mukanaan seitsemän mitalia. Näistä kolme oli kultaa, kaksi hopeaa ja kaksi 
pronssia. Hän sai ne sekä henkilökohtaisista että joukkueansioista. Grünigin 
aktiivinen kilpailu-ura kesti vuoteen 1955 saakka. Vuoden 1948 olympialai-
sissa Lontoossa hän ampui kultaa 300 metrin vapaakiväärin 3x40 ls asento-
kilpailussa tuloksella 1120.

Grünig ampui sukulaisensa, sveitsiläisen aseseppä Walter Lien-
hardin valmistamilla kivääreillä. Lienhard oli hänkin monipuoli-
nen huippuampuja, joka ampui pistoolilla ”pika-ammun-
taa” sekä kiväärillä 50, 300 ja 600 m matkoja. Hän osallistui 

kolmiin olympialaisiin: 1920 Antwerpen, 1924 Pariisi ja 1948 Lontoo.
Vuonna 1962 Emilin poika Kurt Grünig ja Heinz Elmiger ottivat Lien-

hardin asevalmistuksen haltuunsa ja perustivat yrityksen nimeltä Grünig 
+ Elmiger AG. Yritystä johtaa nyt kolmas sukupolvi, Daniel ja Rolf Grünig. 
Asevalmistuksen lisäksi G+E toimii aseliikkeenä ja maahantuojana myyden 
muunmerkkisiä aseita ja alan tarvikkeita rata-ampujille ja metsästäjille.

Grünig + Elmiger Racer Linear on nimenä vuoden 2010 IWA:ssa ensi-
esitellylle 50 m ratakiväärille. Peruspiirteissään kivääri on normaali pult-
tilukkoinen kertalaukeava ratakivääri kaliiperissa 22 LR. Yksityiskohtien 
toteutuksessa eroja rupeaa näkymään. Ulkonäöllisesti Racer Linear on fu-
turistinen. Perän ja peräraudan teknokraattinen ulkonäkö on kuin "Tähtien 
sodan" sädepyssystä.

Mutta kaikella on tarkoituksensa, valmistaja vakuuttaa. Alumiininen pe-
taustukki ja puulaminaattinen pistoolikahva eivät elä umpipuun tavoin. Perä 
on monipuolisesti pikasäädettävä. Peräkoukkuja voi valita kolmentasoisesta 
(ja -hintaisesta) tuoteperheestä: Easy, Evolution ja Extreme. G+E myy näitä 

myös muille asevalmistajille. 

Etutähtäintunnelin voi valita G+E:n tai jonkun muun 
valmistamana. Takatähtäimiä G+E ei valmista itse, vaan 

luottaa mm. Anschützin valmisteisiin. Tähtäinlinja voidaan pi-
dentää sääntömaksimiin piipunsuuhun kiinnitettävällä alumiinijatkeella. 
Tähän kiinnitetään etutähtäinkokonaisuus ja halutessa lisäpainoja oma-
kohtaisen mieltymyksen mukaan ja sääntöjen puitteissa.

Grünig + elmiger Suomessa vähän tunnettu merkki 

G+E Racer – uusi pienoiskivääri Sveitsistä

Grünig + Elmiger Racer on 
teknisen näköinen kivääri.

Teksti: Pekka Suuronen   Kuvat: Matti Erkkilä



Teksti: Pekka Suuronen   Kuvat: Grünig + Elmiger

35URHEILUAMPUJA 6/2011

GRS-kiväärintukki on 
kosteudenvaihteluille tunteetonta, 
elämätöntä laminaattipuuta.

NorDisin markkinoima pikajalka 
mahdollistaa metsästyskiväärin 
kiikaritähtäimen nopean 
kiinnittämisen ja irrottamisen.

YHTEYSTIETOJA
Maahantuoja: www.aseseppataskinen.fi
Valmistaja: www.gruenel.ch

Tukkimateriaali on öljyttyä, läpivärjättyä koivulaminaattipuuta, joten 
niitä voi hioa ja muotoilla värin kärsimättä. Poskipakassa ja perälevyssä on 
pikasäädöt. Perälevy on Limbsaver-merkkinen rekyyliä vaimentava. Pistoo-
likahvaa on kierretty pystyakselin ympäri 6 asetta ranteen luonnollisemman 
asennon saavuttamiseksi. Tukin metalliosat ovat joko alumiinia tai rosteria. 
Kaikki tukin ruuvit ovat ruostumatonta terästä. Värivalikoimaa löytyy alkuun 
musta ja ruskea, myöhemmin tulevat vihreä camo ja jakaranda.

Kun Grodås toimii tietokonepohjaisella CAD/CAM-teknologialla, se tar-
koittaa, että kynnys uuden mallin tilaukseen ei ehkä enää tarvitse olla junan-
vaunullista, kuten vanhan teknologian aikaan tapana oli.

Grodås-tuotelinja on Suomessa uusi, joten aivan kaikkia ei löydy heti va-
rastosta. Suositushinta drop-in tukille on 695 euroa, aihiolle 620 euroa.

Lisätietoja: www.grodasriflestocks.com; www.nordis.fi

Nordisin toinen uutuus 
on kotimaista valmistet-
ta olevan kiikaritähtäi-
men pikajalka. Tämä on 
mustaksi eloksoitua alu-
miinia. Kiinnitys tapahtuu aseen kiskoon 
kahta sormimutteria kiristämällä. Tällä kirjoitta-
malla pikajalkaa valmistetaan aseisiin Tikka T3 ja CZ 
550. Lisää asemalleja on työn alla. Renkaat ovat joko 1" 
tai 30 mm runkoputkelle. Pikajalan suositushinta on 
240 euroa.

Sekä tukkien että pikajalkojen jakelukanavana ovat Suo-
men aseliikkeet.

Kiväärin nimi "Linear" tulee suunnittelukriteeristä, jonka seurauksena pat-
ruunan syöttö tapahtuu mahdollisimman tarkoin piippulinjan suuntaisena. 
Tällä halutaan minimoida pehmeän lyijyluodin vahingoittumista patruunan 
pesitysvaiheessa. Tästä seuraisi käynnin huonontuminen. Patruuna voidaan 
asettaa syöttösillalle jommalta kummalta sivulta tai se voidaan asettaa lukon-
kehyksen päällä olevaan kouruun ja pudottaa siitä suoraan sillalle. Tämä lie-
nee useimpien mielestä ergonomisin tapa.

Kolminokkaisen lukon avauskulma on 50 astetta. Suurikokoinen kammen 
pallo nousee avattuna vain vähän yli vaakatason, joten takatähtäimeen jää 
vielä etäisyyttä. Lukon liikkeen kerrotaan olevan lyhyt ja täsmällinen sekä 

tarvittavan sulkuvoiman kohtuullinen. Iskurin liike on lyhyt ja lukkoaika on 
minimoitu.

Lukonkehys on pohjaltaan tasainen. Patruunapesän kohdalla on kaksi kaa-
sun purkausaukkoa mahdollisen mutta epätodennäköisen hylsyrikon varalta. 
Laukaisulaitetta voidaan säätää liipaisinkaaren irrotuksen jälkeen, raudat voi-
vat olla tukissa kiinni. Lukonkehyksen taka- ja yläosassa on pituussuunnassa 

liikkuva varmistin, joka toimii myös kuivalaukauksen valintakytkimenä.
Kiväärin mukana tulee puhdistuspuikon ohjain, joka asetetaan lukon ti-

lalle. Tällä varmistetaan, että puhdistusväline ohjautuu piippuun tarkoin oi-
keassa suunnassa eikä vaurioita luodin ylimenokohtaa.

Maahantuojakin löytyy
Grünig + Elmigerin aseille on nimetty ja koulutettu tuore maahantuoja, 
hollolalainen aseseppä Timo Taskinen. Hän arvioi G+E:n kiväärien hinto-
jen alkavan 8500 eurosta ilman varusteita, mutta varsinaista listahinnastoa 
ei ole. Ase on käytännössä kustom-ase, joten jokainen yksilö on tilaajansa 
näköinen. Hinta riippuu varusteluettelosta ja ostajan toiveista. Toimitusaika 
on noin 3-4 kuukautta tilauksesta.

Taskinen ei ole tuonut vielä yhtään pienoiskivääriä, mutta 300 metrin ki-
vääreitä on tullut muutama. Ne ovat olleet 300m aseita kaliiperissa 6 mm BR 
Norma, ja ne ovat menneet Puolustusvoimien edustusampujien käyttöön. 
Kaikkiaan hän arvelee G+E:n aseita löytyvän Suomesta parikymmentä. 
Muutamat näistä ovat metsästyskäytössäkin. Näillä metsämiehillä on tarkka 
lintukivääri!

G+E on huolellisen näköistä työtä. Sytytys tapahtuu 
alhaalta, hylsy nykäistään ulos yläoikealta.

Patruuna voidaan syöttää 
myös suoraan ylhäältä päin.

Kaikki tarvittavat säädöt voidaan suorittaa 
laukaisulaitteen alapuolelta.
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Autojen rasvaus ja rassaus on loppunut Kuortaneen keskustan Esson 
huoltohallissa Etelä-Pohjanmaalla. Nyt siellä suihkivat metallilastut 
työstökoneista. Hallissa ahertaa jo kolmatta vuotta aseartesaani Arto 

Peurala, 28, joka valmistui Ikaalisten kolmivuotisesta aseseppäkoulusta jou-
lukuussa 2008. Peuralan Asepaja merkittiin rekisteriin tammikuussa 2009, ja 
asesepän luvat tulivat pari kuukautta myöhemmin. 

Peurala oli aiemmin saanut ammattikoulussa metallimiehen koulutuksen. 
Hän on myös ollut työharjoittelussa Jyri Jalosen asepajassa Sastamalassa.

Sorvi Peuralalla oli ennestään, mutta muu Asepajan konekanta hankittiin 
sitten sieltä ja täältä. Mm. piipunteossa tarvittava kanuunapora on Sakon en-
tinen. Tähän mennessä Peuralan Asepajalta on lähtenyt jo 150 piippua.

Harrasteesta ammatti
Kuten alalla on tavallista – oikeastaan sääntönä – lähti Peuralankin nykyinen 
ammatti metsästysharrastuksesta. Hän on metsästänyt pienestä pitäen. Kilpa-
ammuntaa hän on harrastanut SML-lajeissa, eurooppalaisessa metsästysam-
munnassa jopa EM-kilpailujen tasolla sekä ilmakiväärillä SM-tasolla. Näissä 
kilpailuissa kehittyi ajatus kouluttautua asesepäksi, ja ehkä piipunvalmistami-
senkin idea syntyi siinä sivussa. Ajatus varmistui Ikaalisten aseseppäkoulussa.

Aseet olivat kiinnostaneet pitkään, sillä jo ennen Ikaalista hän valmisti it-
selleen yksityishenkilön valmistusluvalla piilukkoisen 75-kaliiperisen suus-
taladattavan kiväärin. Peurala on ampunut sillä, mutta ei vielä metsästänyt. 
Tämäkin on tulevaisuuden projektina odottamassa. 

Peurala katsoo toimivansa aseseppänä, joka ottaa vastaa metalliin liittyviä 
aseiden korjaus-, huolto- ja muutostöitä. Puuhun hän ei kajoa, ja optiikkaan-
kin ainoastaan kiikaritähtäinten asennusten verran. Kaikki muu käy, mutta 
piipunteko on tällä hetkellä lähinnä sydäntä.

Piiput syntyvät käsityönä
Takavuosina haastatellessani Erkki Mäkistä hän lausahti: "Suomessa on kaksi 
piipuntekijää, Sako ja minä." Nyt on sitten Peuralakin.

Sakon ja näiden artesaanien työmenetelmät eroavat toisistaan kuin yö ja 
päivä. Edesmenneen Tikkakosken tekotapa oli lähempänä Mäkisen ja Peura-
lan tapaa. Sako valmistaa piippunsa kylmätakomalla. Piippuaihioon pannaan 
tuurna muotiksi ja vasarat takovat metallin tuurnan ympärille valtavalla pai-
neella ja kovalla metelillä. Tämä on teollinen ja tuotantotaloudellinen tapa. 
Vaadittavat koneet ovat kalliita ja sarjojen on oltava melko suuria.

Peurala valmistaa piipun lastuavalla työstömenetelmällä. Kankeen pora-
taan kanuunaporalla reikä, jonka jälkeen piipun viimeistely ja rihlaus teh-
dään leikkaavilla terillä. Molemmissa menetelmissä raakatyön jälkeen piipun 
sisäpintaa viimeistellään ja kiillotetaan monella tavalla.

Näiden tapojen keskinäisestä paremmuudesta piipun käynnin kannalta on 
kiistelty niin kauan kuin oma muistini riittää. Kummallakin koulukunnalla 
on puolustajansa. Kummallakin tavalla on valmistettu todistetusti tarkkoja 
piippuja. Peuralan tapa on käytännössä ainoa mahdollinen, kun valmistetaan 
piippuja yksin kappalein. Lopputuloksen laatu riippuu kankiaihion laadusta, 
valmistusprosessin huolellisuudesta, työkalujen terävyydestä ja jälkikäsitte-
lyn nikseistä.

Raaka-ainetta autokuormallinen kerrallaan
Peuralan hankkii piippumateriaalin Imatralta Ovakon terästehtaalta. Kyseessä 
on nimenomaan piipputeräkseksi sopiva erikoisteräs 51CrV4, joka on tarkan 
EN-standardin mukaisesti seostettu. Sitä pitää ottaa 5000 kilon erä kerrallaan.

Siitä syntyy aika monta piippua? 
– Sasse, kuittaa Peurala viitaten tosiasiaan, jonka mukaan kankivarastoon 

sitoutuu paljon pääomaa.

Ovako on monikansallinen yhtiö, jonka päämaja on Tukholmassa.  Sillä on 
Suomessa tehtaita Imatralla, Koverharissa ja Taalintehtaalla. Ovakoa muo-
dostettaessa vuonna 2005 siihen tulivat suomalaisiksi osakkaiksi Wärtsilä ja 
Rautaruukki. Ruotsalainen pääomistaja on SKF. 

Tämä käyttämäsi teräs on nuorrutusterästä eli "hiiliterästä". Oletko ajatel-
lut tehdä rosteripiippuja? 

– Tässä pätee tämä sama 5000 kilon laki, Peurala vastaa. 
– Täytyy katsoa, josko menekkiä olisi niin paljon. Saapa nähdä. Ja sitten 

olisi löydettävä teräksen toimittaja.
Entäpä tarvittavat työkalut? 
– Piipputyökalut pyrin tekemään mahdollisimman pitkälle itse. Näiden 

laadusta kun riippuu lopputuloksen eli piipun laatu. Patruunapesän kalvai-
met ostan valmiina USA:sta, tämä on hintakysymys. Siellä tehdään kalvaimia 
monelle asetehtaalle ja päästään näin suuriin valmistusmääriin. 

Valikoima ja hinnat
Tällä kirjoittamalla Peurala valmistaa kuuden kaliiperin piippuja: 22 (esim. 
222 Rem.), 6 mm (esim. 6 mm BR), 6,5 mm (esim. 6,5 x 55SE), 30 (esim. 308 
Win.), 9,3 mm (esim. 9,3 x 62 tai 66) ja 45 (esim. 458 Win.). Talvella ovat 
tulossa 7 mm ja 338 kaliiperin piiput. 

Piippuaihion pituudet ovat 650 ja 750 mm, joista asiakas voi pyytää lyhen-
nettäväksi haluamaansa pituuteen, samoin piippuprofiili eri piipun paksuus 
on vapaata riistaa. Piippu toimitetaan mustattuna, ellei asiakas halua sitä ai-
hiona. Rihlan nousu on asiakkaan valittavissa. Kun piiput ovat tilaustyötä, 
jokainen on yksilönsä, niin hintakin vaihtelee. 

Silloin tällöin on aselehdissä ja SML-piireissä näkynyt ilmoituksia myy-
tävistä kustom-kivääreistä: "Jalosen aktio ja Mäkisen piippu.” Tällä halutaan 
viestiä, että myynnissä on poikkeuksellisen laadukas ase. 

Miten on, luuletko että pian nähdään ilmoituksia "Jalosen aktio ja Peuralan 
piippu?" 

– Hehheh, tällaista on liian aikaista puhua, Peurala naurahtaa. 
– Mutta kyllä herrat Jalonen ja Mäkinen ovat leikkimielellä puhuneet, että 

olen heille sellainen kummipoika.
Niinpä. Aikahan sen näyttää. Peuralalla on valmius tehdä tilauksen mukai-

sia kilpa-aseiden piippuja sekä SAL- että SML-lajien kilpailijoille. Ja tietysti 
metsästäjille, jotka haluavat tarkemman piipun tai joilta on päässyt piippu 
ruostumaan huolimattomuuden seurauksena.  u
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kiväärinpiippuja kuortaneelta
ARTO PEURALA – UUSI PIIPUNTEKIJÄ

Kuortaneella vaikuttaa uusi piipuntekijä, 
joka astunee toimintaansa jäähdyttelevän 
Sastamalan Erkki Mäkisen jalanjälkiin.

Peuralan asePaja

Keskuskatu 50, 63100 Kuortane
040 705 0532,   info@peuralanasepaja.fi

Arto Peurala tekee Kuortaneella 
kiväärinpiippuja tilaustyönä.
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Lohtajalaisella Esko Erkkilällä, 44, on vahva ase- ja metsästystausta. Erk-
kilän veljekset ovat aina olleet metsästäjiä. Mikko Erkkilä on harrastanut 
kasa-ammuntaa ja veljeksillä on ollut Lohtajalla aseiden maahantuonti-

liike. Esko Erkkilä toi vanhan know-how´n ja suhteet HW-Companyyn. Tu-
loksena perustettiin aputoiminimi ja rekisteröity tuotemerkki HW-Hunt.

– Mitähän tuo HW tarkoittaa, utelen epätietoisena, sillä olemme ruotsin-
kielisellä alueella. 

– Se tarkoittaa Hard Work, Esko Erkkilä vastaa empimättä. 
Todellakin, kaikesta näkee, että kielikysymyksestä huolimatta olemme 

Pohjanmaalla, missä työtä on aina paiskittu ahkerasti. ”Kovaa työtä.”
Esimerkkinä nimen käytöstä on 45-70 Gov´t-hirvipatruuna, joka on Sakon 

lataama mutta kantaa Hardwork-nimeä. Sako on ladannut sen HW-Huntin toi-
mittamilla komponenteilla Suomen hirvilaillisiin spekseihin. Useat 45-70-teh-
daspatruunat ovat aika ”lussuja” johtuen USA:ssa vielä asustavasta vanhojen 
mustaruutiaseiden populaatiosta. Tällä kaliiperilla on hirvestäjien keskuudessa 
oma fan clubinsa. Sen mielestään "isot luodit tekevät isompia reikiä".

Walther urheiluampujien kiinnostuksen kohde
Urheiluampujan kannalta kiinnostavin brändi on Walther, joka siirtyi HW-
Huntille viime vuoden lopussa. Carl Walther on vanha yritys, perustettu 
Zella-Mehlisiin vuonna 1886. Kun Saksa jaettiin kahtia sodan jälkeen, Zella-
Mehlis jäi idän puolelle. Walther siirtyi Länsi-Saksan Ulmiin, mistä on muo-
dostunut Saksan asetuotannon keskus. Vuonna 2006 sinne valmistui Walthe-
rille uusi ja moderni tehdas.

Waltherilla on tarjota vajaan vuoden vanhat aseet sekä ilmapistooliin (LP 
400) että -kivääriin (LG 400). Nämä ovat markkinoiden uusimmat kilpaluo-
kan ilma-aseet. Molemmat kantavat kyljessään tekstiä "Ready for London 
2012". LG 400:n viritysvipu on uusittu siten, että aseessa on kiikaritähtäimen 
asennusmahdollisuus. Niinpä siitä on tulossa Running Target -malli.

Ruutikivääri on KK 300 (22) vuodelta 2008, ja siitä on viisi mallia. Ruuti-
pistoolit ovat vaihtokaliiperinen GSP (22-32) ja vakio/olympiapistooli SSP 
(22). Jälkimmäisestä on tulossa vuoden vaihteessa elektronisella laukaisulla 
varustettu SSP-E.

Vuosien varrella on valmistunut suuri määrä aseita, lisäksi Waltheriin on 
fuusioitu merkit Hämmerli ja Röhm. Näin varaosahuollosta on tullut suu-
ri haaste. Erkkilä esitteleekin oikeutetulla ylpeydellä Waltherin nettisivuilta 
Download Centeriä, josta kuka tahansa voi etsiä oman aseensa räjäytyskuvan 
ja varaosaluettelon.

Varaosia voi tilata Walther-asesepiltä, jotka ovat asemestari Kari Laurila 
Nurmijärven Klaukkalassa ja Gustav Strömbäck Kokkolassa. Molempien 
yhteystiedot löytyvät HW-Huntin nettisivulta, ja Gustav Strömbäckin myös 
SAL:n seurasivuilta Skytteklubben Blinkenin (SkB) yhteyshenkilönä.

Hämmerli-tuotteet ovat AP 40 ilmapistooli, AR 20 ilmakivääri, SP 20 va-
kio/olympiapistooli ja FP 60 vapaapistooli. Röhmiltä on tulossa laserampu-
malaitteisto, joka voidaan kiinnittää mihin tahansa oikeaan aseeseen. Tällöin 
voidaan harjoitella ampumista vaikka kotona olohuoneessa. Erään laitteiston 
viitehinta on 650 euroa. 

Mielenkiintoisia edustuksia
Vihtavuori lopetti Boxer-nallien valmistuksen parikymmentä vuotta sitten, ja 
siitä lähtien niin suomalainen patruunatuotanto kuin itselatauskin ovat olleet 

tuontinallien varassa. HW-Hunt tuo maahan Federalin, Fiocchin ja CCI:n nal-
leja. Kotimaiselle ruudinvalmistukselle tarjotaan kiritystä Hodgdon-ruudeilla. 

Bruce Hodgdon aloitti USA:ssa armeijan ylijäämäruudin myynnillä heti 
sodan jälkeen. Tänä päivänä ylijäämästä ei ole tietoakaan. Hodgdon on 
USA:n ruutiteollisuuden merkittävin nimi, kun se on ottanut hallintaansa 
sekä IMR:n (entinen DuPont) että Winchesterin ruutibisnekset. 

Lisäksi Hodgdon on USA:ssa eräs VihtaVuoren jakelijoista. Hodgdon 
luo mahdollisuuden käyttää amerikkalaisia latausmanuaaleja ja se ilmoittaa 
myös haulikkoreseptejä, mitä VihtaVuori ei tee. Ruudin kuljetus on kuitenkin 
hyvin kallista, koska kuljetukseen kelpaa vain saksalainen erikoisauto. Sen 
reitin on kuljettava Haaparannan kautta, sillä matkustajalautoille ei voi ruutia 
tuoda. Tämä heijastuu tuotteen hintaan.

Asepuolella ykköstuote on prestiisin kannalta – vaikkei myynnin volyy-
min olisikaan – amerikkalainen Weatherby. Ohjelmassa ovat järkevän hin-
taiset Vanguard-kiväärit ja itselataavat haulikot, mutta kukkulan kuningas 
on Weatherby Mk. V-kivääri - ase, jollaisia edesmennyt presidentti Ronald 
Reagan kalifornialaisena antoi mielellään valtiovierailleen lahjana. Mk. V De-
Luxe maksaa lähes 5000 euroa ja yhden 460 Wby Mag.-patruunarasian (20 
kpl) suositushinta HW-Huntin hinnastossa on 348,20 euroa. Patruunan 32,4 
g luodin suuenergia on 10184 joulea!

Esko Erkkilä on pappi, joka tekee niin kuin saarnaa. Hänen henkilökohtai-
nen kiväärinsä hirvijahdissa on juuri Weatherby Mk. V. 

– Ei se nyt niin pahasti potki, hän vähättelee kauppamiehenä. 
– Sitä paitsi lataan itse harrastuksen vuoksi kaliiperia vähän pienempään 

nopeuteen ja kevyemmällä Speerin luodilla.
Serbiasta tuodaan maahan Zastava-kivääreitä. Ilmakiväärimerkkinä on 

Norica.
HW-Hunt tuo maahan Tunet-, Fiocchi- ja Clever Mirage-haulikonpatruu-

noita. Luotipatruunoina merkit ovat Weatherby, Hardwork, CCI ja Fiocchi, 
luotimerkkeinä ovat Speer, Nosler ja Berger ja kiikarinjalkoina SportsMatch 
ja Norica sekä optiikkana Barska-kiikaritähtäimet sekä Vanguard-katselukii-
karit ja -kaukoputket. 

Saksalaiset Ernst Apel-kiikarinjalat sekä ranskalaiset Laporten kiekot ja 
heittimet ovat Erkkilöiden vanhoja liiketuttavuuksia jo vuosien takaa. Puh-
distustarvikkeita myydään Megaline- ja VFG-merkkisinä. Birchwood Casey 
on vanha legendaarinen amerikkalainen aseenhoitotuotteiden sarja. MTM-
patruunarasiat ja muovituotteet, A-Zoom-klikkipatruunat, ampumatuet, 
asehihnat, Shoot'N'C-maalitaulut, Zamberlan-jalkineet kuuluvat nekin HW-
Huntin laajaan valikoimaan.

Koko HW-Companyn tuotevalikoima käsittää reilusti yli 10000 tuotetta.

Myös omalla nimellä
HW-Companyn selkärankana on edelleen tekstiilikauppa. Merkittävin tuo-
temerkki on ruotsalainen Didriksons, joka valmistaa ulkoiluvaatteita. Lahja-
tavarat ovat toinen segmentti HW-Companyn toiminnassa.

HW-Hunt on kolmas segmentti ja nouseva osa koko yrityksen kuuden 
miljoonan euron liikevaihtoa. Erkkilä valmistuttaa tuotteita myös omalla 
rekisteröidyllä tavaramerkillä HW-Hunt, esimerkiksi asepusseja, aseenpuh-
distusvälineitä, reppuja, termospulloja jne. Näitä näkyy aseliikkeiden lisäksi 
esimerkiksi Tokmanni-konsernin liikkeissä, Hong Kongeissa, Budget Spor-
tissa ja NetAnttilassa. 

HW-Hunt toimii yksinomaan maahantuonti- ja tukkuliikkeenä, omaa vä-
hittäismyymälää ei Kokkolassa ole.

Asealalla kauemmin olleet tuntevat ja muistavat Erkkilät. On hienoa näh-
dä, että alan kontaktit ja tietotaito ovat edelleen hyötykäytössä palvellen suo-
malaista asekauppaa, ampujia ja metsästäjiä.  u

tuotteita metsästäjille ja rata-ampujille
HW-Hunt – Waltherin uusi maahantuoja
HW-Company perustettiin Kokkolaan vuonna 1989 vaatealan 
maahantuontiyritykseksi. Vuonna 2004 Esko Erkkilä tuli osakkaaksi yritykseen. 
Hänen mukanaan tulivat uusi tuotesegmentti sekä aputoiminimi HW-Hunt.

Esko Erkkilä kovaa työtä tekevästä HW-Huntista.

Teksti: Pekka Suuronen   Kuva: Matti Erkkilä
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Miksi harrastat ammuntaa?
Koska se on hauskaa.

Mikä on tavoitteesi? Kehittyä 
mahdollisimman hyväksi ampujaksi. 

Mikä on kivointa ammunnassa? 
Ampuminen ja onnistuminen. 

Millainen hyvä ampuja on luonteeltaan? 
Rauhallinen.

Mikä on unelmasi?
Seisoa tulevaisuudessa joissakin isoissa 
kisoissa keskikorokkeella. 

Minkälainen on hyvä valmentaja? 
Hauska, huumorintajuinen. 

Kuka on sinun esikuvasi tai idolisi 
urheilussa? Ei ole. 

Mitä muuta toivoisit seurasi toiminnalta 
kuin ammuntaa? Retkiä kesäisin.

Tekniikka vai tahto? Molemmat.

Mikä on lempihedelmäsi? Mandariini.

Jos olisit eläin, niin mikä eläin olisit? 
Karhu.

Mikä on mukavin kouluaine? Musiikki. 

Suklaa vai salmiakki? Molemmat.

Lempivärisi? Vihreä. 

Paras elokuva? Ei yksittäistä elokuvaa.

Mikä sinusta tulee isona? Riistamestari.

Kuka olet? Atte Lahti.

Mistä olet kotoisin? Siilinjärveltä. 

Kuinka vanha olet? 14-vuotias. 

Seura, jota edustat?
MaMAs (Maaningan Metsästys- ja 
Ampumaseura).

Kuinka kauan olet harrastanut 
ammuntaa? Aloitin syksyllä 2007.

Mikä on lajisi? Kivääri.

Kuka toimii valmentajanasi?
Heikki Pääkkönen. 

Mitä muita harrastuksia sinulla on? 
Metsästys ja kalastus. 

Miten aloitit ammunnan?
Ampumakoulun kautta. 

Minkälainen olet luonteeltasi? 
Rauhallinen.

// Tuuletuksen paikka
Kerro vitsi tai motto. 

Voit myös lähettää jollekin terveisiä!

Terveisiä tutuille, jotka lukevat lehteä.

Koelaukaukset

suusta

Kilpailulaukaukset Finaali

totuus...

Kuva: Timo Rautio

kuuluu
Kuva: Timo Rautio

totuus...

Lapsen

Atte Lahti Kimmo Lahti
Revolverihaastattelussa >
Atte LAhti
Maaningan Metsästys- ja aMpuMaseura (MaMas)



39URHEILUAMPUJA 6/2011

toisen-
     lainen 

Ja sitten kuullaan

-valmentajan suusta
Kuva: Timo Rautio

Kimmo Lahti

laulun sanat > Kimmo LAhti
Maaningan Metsästys- ja aMpuMaseura (MaMas)

Millainen on nuorten harrastajien 
tilanne seurassasi? Aktiivisten nuorten 
määrä on pysynyt muutaman vuoden 
ajan samalla tasolla. Aina voisi tietysti olla 
enemmän nuoria mukana harrastuksen 
parissa. Kaikkien ei tarvitse kilpailla.
Millainen on hyvä valmentaja? Osaa 
”lukea” valmennettavaa, kuuntelee ja on 
tarpeen vaatiessa tiukka. Jokainen urheilija 
on oma yksilönsä, ja valmentajan pitää 
tietää kuinka tieto saadaan menemään 
parhaiten perille.
Mikä on valmentajan työssä 
palkitsevinta? Isänä ja ohjaajana 
onnistumisien ja kehittymisen myötä tulevat 
hyvät fiilikset urheilijalle kannustavat 
jatkamaan eteenpäin. 
Entä haasteellisinta? Poika on 
murrosikäinen, ja välillä asiat eivät ole niin 
yksinkertaisia kuin niiden luulisi olevan.
Mitä nuoret kaipaavat toimintaan 
ammunnan lisäksi? Kaikki yhteinen 
toiminta näyttää olevan hyvästä.
Mitä mieltä olet mentaalisesta 
harjoittelusta? Erittäin hyvä asia, kun se 
otetaan mukaan oikeassa vaiheessa.
Kuka on hienoin urheilija, jonka tiedät? 
Heitä on paljon eri lajien parista.
Tiedätkö, mikä on seurasi toiminta-
ajatus? Tiedän.

BONUSRAITA
Mikä on onnellisen elämän avain?
Kaikki osa-alueet onnellisesti  
tasapainoon. Välillä tuntuu, että  
se on ”mahdoton tehtävä”.

INTRO
Kuka olet? Kimmo Lahti.
Mistä olet kotoisin? Mäntyharjulta, nyt 
olen asunut Siilinjärvellä kahdeksan vuotta. 
Mikä on urheilutaustasi? Jalkapalloa olen 
pelannut nuorempana. 
Miten olet päätynyt ohjaamaan ja 
valmentamaan? Pojan mennessä 
ampumakouluun oli luontevaa lähteä 
mukaan seuran toimintaan. Olen 
metsästysharrastuksen kautta ollut aseiden 
ja ammunnan parissa koko ikäni.

VARSINAISET BIISIT
Mikä on urheilijan tärkein ominaisuus? 
Osata nauttia siitä mitä tekee. 
Mikä on suomalaisen ampumaurheilun 
tila? Kärki on suhteellisen kapea, mutta 
nuoria lupaavia ampujia on tulossa.
Mikä on SAL:n alueesi (Itä-Suomi) 
ampumaurheilun tila? Harrastajia alueella 
riittää, mutta aktiivisia seuratoimijoita 
kaivattaisiin lisää.
Mikä on suomalaisen kivääriammunnan 
tila? Kuten aiemmin sanoin, niin kärki on 

suhteellisen kapea, mutta nuoria lupaavia 
ampujia on tulossa.
Mitkä ovat tavoitteesi valmentajana? 
Tällä hetkellä en valmenna, vaan ohjaan 
ja valvon, että menemme valmentajan 
laatiman ohjelman mukaisesti. 
Määrittele kouluarvosanalla seuranne 
ryhmähenki? Yhdeksän. Täyttä kymppiä 
ei voi antaa, koska kaikessa on aina 
parantamisen varaa.
Millainen on vanhempien rooli 
seurassanne? Osa on valmentamassa, 
toiset muissa tärkeissä rooleissa ja 
tehtävissä. Suurimmalla osalla se on 
urheilijan taustojen kunnossapitoa.
Mikä on seurasi historian kohokohta? 
Toivottavasti sellainen on vielä edessäpäin…
Kuinka rahoitatte seuranne toimintaa? 
Kun ei kävele kädet taskussa ja suu kiinni, 
niin kyllä sitä rahaa aina löytyy.
Mikä on tärkeintä lasten ja nuorten 
harrastuksessa? Lapsi itse ja lasten 
viihtyvyys harrastuksen parissa.
Millaiset harjoitusmahdollisuudet 
seurassanne on?
Todella hyvät tällä hetkellä.
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Onneksi  Olkoon!
Maailman antidopingtoimisto (WADA) luettelon suurimmat 
muutokset koskevat yleisen astmalääkkeen formoterolin käyttöä. 
Formoterolin käyttö on nyt sallittu keuhkoinhalaationa tavanomai-
sin hoidollisin annoksin. 

– Formoterolin käytön vapautuminen on toivottu askel 
helpottamaan useiden astmasta kärsivien urheilijoiden hoitoa 
sekä vähentämään astmalääkkeiden erivapauksien käsittelyyn 
liittyvää byrokratiaa, Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n 
lääketieteellinen johtaja Timo Seppälä sanoo.

WADA on asettanut päivittäiselle formoteroliannokselle 
ylärajan, jota korkeampia annoksia tarvitsevien urheilijoiden on 
edelleen anottava erivapautta lääkkeen käyttöön. Formoterolia 
myydään muun muassa kauppanimillä Foradil, Formoterol, 
Innovair, Oxis ja Symbicort. 

Formoterolin lisäksi astman hoitoon käytettyjä sallittuja ß2-ago-
nisteja ovat aiemmin vapautetut salbutamoli- ja salmeterolikeuh-
koinhalaatiot. WADA jatkaa selvitystyötä sallittujen annosten mää-
rittämiseksi myös muiden, tätä nykyä kiellettyjen astmasuihkeiden, 
kuten terbutaliinin (Bricanyl) ja indakaterolin (Onbrez) osalta.

WADA ei ole määrittänyt glyserolille rajapitoisuutta, jota 

virtsanäyte ei saa ylittää. Organisaatio on kuitenkin selventänyt, 
ettei tavanomaisesta ruoka-aineiden ja kosmeettisten tuotteiden 
käytöstä seuraa virtsaan glyserolipitoisuutta, joka tulkittaisiin 
positiiviseksi testitulokseksi.

Seurannan kohteena olevien aineiden listalle WADA on 
lisännyt nikotiinin. Tarkoituksena on selvittää nuuskan ja muiden 
savukkeettomien nikotiinivalmisteiden käytön laajuutta eri urhei-
lulajeissa. Tutkimustiedot nikotiinin suorituskykyä parantavista 
vaikutuksista ovat ristiriitaisia.

Seurannan alle WADA on lisäksi laittanut myös yleisen kipu-
lääkkeen tramadolin (Tradolan, Tramadin, Tramadol, Tramagetic, 
Tramal, Trambo, Tramium). Tavoitteena on selvittää myös näiden 
valmisteiden käytön laajuutta. Seurannan kohteena olevat aineet 
ovat vain tarkkailussa, eikä niiden käytöstä seuraa rangaistusta.

Lisäksi uudessa luettelossa alkoholi ei ole enää vuonna 2012 
kielletty keilailussa. Beetasalpaajien kielto on poistettu kuudesta 
urheilulajista, muun muassa painista ja curlingista.

WADA:n uusi luettelo tulee voimaan 1. tammikuuta 2012. ADT 
julkaisee uudet luettelot internetsivuillaan samana päivänä.

WAdA on julkistanut vuoden 2012 kansainvälisen luettelon kielletyistä aineista ja menetelmistä

Nuoret ampujat olivat jälleen kerran tyytyväi-
siä Ampumaurheiluliiton tehoryhmien tes-
tileiriin, joka pidettiin Suomen Urheiluopis-

tolla marraskuun alussa. Kivääri- ja pistooliampujat 
sekä liikkuvan maalin ampujat antoivat näyttöjä 
niin ammunnassa kuin fyysisissä testeissäkin. 

– Leirillä oli mukavaa ja hauskaa! Opin paljon 
uutta ja sain paljon hyviä neuvoja, sanoi Pipsa Tas-
kinen, joka oli yksi leirin ensikertalaisista.

Hän edustaa Nilsiän Urheilu- ja Metsästysam-
pujia. Liikkuvaan maaliin erikoistunut Taskinen 
täytti syyskuussa 15 vuotta.

– Kuntotestit ja ammuntaharjoitukset olivat pa-
rasta antia. Kuntotestit siksi, että olin jännittänyt 
niiden takia tosi paljon, mutta sitten ne menivätkin 
ihan hyvin.

Tulevia valintoja ajatellen tärkeitä olivat myös 
haastattelut, joissa urheilijat kertoivat motivaatios-
taan ja mahdollisuuksistaan harjoitella jatkossa.

Tehoryhmien testileirillä oli ennätyksellinen 
määrä nuoria ampujia. Kivääriampujia oli leirillä 
38, pistooliampujia 22 ja liikkuvan maalin ampu-
jia 22. Paikalla oli myös 46 urheilijoiden huoltajaa 
ja henkilökohtaista valmentajaa, ja kun määrään 
lisätään vielä SAL:n tehoryhmävalmentajat, niin 
paikalla oli yhteensä huikeat 124 leiriläistä.

Yksi leirin odotetuimmista luennoista oli maa-
joukkueampujan ja lokakuussa Lahden Urheilu-

Teksti: Timo Rautio
ja Lassi Palo

Kuvat: Timo Rautio

koulussa varusmiespalveluksensa aloittaneen Anton 
Aprelevin luento nuoren ampujan polusta kohti ar-
vokisaedustamista. Raseborgs Skyttar -seuraa edus-
tava 19-vuotias urheilija kertoi kuinka hän on lei-
riläisten ikäisenä harjoitellut ammuntaa ja joutunut 
tekemään valintoja kohti nuorten maajoukkuetta.

Aprelevin luennon jälkeen nuorille ei jäänyt epäi-
lystäkään siitä kuinka merkittävästi fyysisen kun-
non koheneminen on auttanut ampumatuloksien 
paranemisessa. Aprelev korosti myös sitä, kuinka 
tehoryhmäläisten ikäisenä tulee nuorella urheilijal-
la olla erittäin hyvä henkilökohtainen valmentaja. 

Pipsa Taskinen oli ”vähän yli kymmenvuotias”, 
kun hänen ammuntaharrastuksensa alkoi. 

– Yllätys yllätys, isäni kysyi minul-
ta haluaisinko lähteä hänen kanssaan 
ampumaradalle. Minä lähdin, ja siitä 
se sitten alkoi. Olin jo kaksivuotiaana 
nappimiehenä(tyttönä), kun isä (Jari) har-
joitteli ammuntaa, Pipsa kertoi.

– Olen aina tykännyt liikkuvasta maa-
lista enemmän kuin luodikosta. Siinä taulu 
näkyy vain pienen hetken ja silloin siihen 
täytyy keskittyä täysin. Kun on nostanut 
aseen valmiusasentoon, on mahdoton pe-
ruuntua. Liikkuvan maalin sarjat menevät 
minusta nopeasti. Jokaiseen laukaukseen 
pitää keskittyä uudelleen, vaikka edellinen 

olisi mennyt hyvin tai huonosti.
– Olen harrastanut Metsästäjäliitossa luodikkoa, 

ja harrastan siellä hirveä ja Ampumaurheiluliiton 
puolella putoavia tauluja.

Tehoryhmän leirin päätöspäivänä pidettiin lei-
rikilpailut finaalien kera. Osa nuorista urheilijois-
ta ylsi omiin ennätyksiinsä, ja mikä merkittävää, 
tulokset ovat parantuneet viime vuodesta sangen 
monilla. Testileiri päättyi palautepalaveriin. 

SAL:n ensi vuoden tehoryhmävalinnat kivää-
riin, pistooliin ja liikkuvaan maaliin eivät ehtineet 
Urheiluampujan tähän numeroon, joka meni pai-
noon 28. marraskuuta.

Tehoryhmien testileirillä oli tekemisen meininki!

Pipsa Taskinen ja Mika Mankinen liikkuvan maalin testissä.
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// pÄÄtökSiÄ & tiedotukSiaOnneksi  Olkoon!
2011

90 VUOTTA
Cande kosti paS 17.12.

85 VUOTTA
nordström Henrik eSF 26.12.

75 VUOTTA
Ylitalo kauno omaS 14.12.

70 VUOTTA
tammenmaa Heikki Hva 9.12.
Sarro matti eSF 14.12.
peltonen kalervo mSa 24.12.

60 VUOTTA
kiviaho martti omaS 11.12.
nuora timo noSa 16.12.
partti touko kuusa 19.12.
kojonen kari omaS 20.12.
Semi leila Hva 23.12.
oja esko tSa 26.12.
koskela lasse Hva 27.12.

50 VUOTTA
Säyriö Jarmo kuusa 11.12.
malmi erkki HaS 12.12.
Haanmäki ismo Sa 17.12.
Hiironen Jyrki omaS 18.12.
pelttari veikko noSa 20.12.
kiminki matti Sa 21.12.
paso Hannu omaS 25.12.
Helander marjo Hva 26.12.
Huhta tapani omaS 27.12.
viiki kari mSa 30.12.

2012
75 VUOTTA
kuisma erkki k-uaS 17.1.

70 VUOTTA
nordquist mikko Sa 4.1.
virtanen leo k-uaS 18.1.

60 VUOTTA
Helin esko Hva 2.1.
oksala Heikki mSa 21.1.
nieminen Hannu kuusa 28.1.

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

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

Onneksi Olkoon
olympiapistooliammunnan tulevaisuuden näkymiä

kesällä ikämiesten Sm-kilpailuissa oli kysely, johon vastaamalla oli mahdollisuus 
ottaa kantaa suunnitelmaan, jonka mukaan vuonna 2013 ryhdyttäisiin myös 

ikämiehissä käyttämään olympiapistoolina vakiopistoolia, pitkää patruunaa ja kilon 
laukaisuvastusta.

nykykäytäntö sallii puolipitkän patruunan, vapaan laukaisuvastuksen ja 
pantakahvan käytön aseessa. Samoissa kisoissa voi halutessaan ampua myös 
pitkällä patruunalla ja kilon laukaisuvastusta käyttävällä vakiopistoolilla. 
nykykäytäntö mahdollistaa molempien aseiden rinnakkaisen käytön.

Jos vuonna 2013 ryhdytään käyttämään pelkästään nykyistä vakiopistoolia, 
niin veikkaanpa, että moni entinen olympia-ampuja lopettaa, koska uuden aseen 
hankkiminen on eläkeläiselle kallista ja myönnetäänkö siihen enää lupaakaan 
lupaehtojen tiukennuttua.

olemme vanhoina ampujina seurojen toiminnan kannalta tarpeellisia henkilöitä. 
Haluamme myös harrastaa ammuntaa entiseen malliin. edustusampujia meistä ei enää 
tule, ja vuotuiset Sm-kilpailut ovat enemmänkin mukava tapahtuma, jossa tavataan 
entisiä kilpakumppaneita ja taistellaan omien tulosten jatkuvaa putoamista vastaan.

voittajille ei ampumaurheilussa ole koskaan ollut yleisessäkään sarjassa jaossa 
omakotitontteja eikä -taloja. palkintona on metallinen nauhassa roikkuva lätkä, 
jollaisia ainakin seuratasolta on lähes jokaisella lukematon määrä. meidän lajimme 
ei taloudellisesti hyödytä harrastajaa, vaan rahansa voisi käyttää järkevämminkin 
kuin kilpailumatkoihin ja panoksiin. 

uuden ruutiaseen ostaminen ei ikämiehille ole enää oikein viisas sijoitus. 
niilläkin rahoilla ajaa mieluummin kotiradalleen hoitamaan rata- ja taulutöitä 
sekä pyörittämään kilpailutoimintaa ja yrittää pitää ampumakouluja nuorille. tämä 
toiminta on tärkeää, ja se tehdään kokonaan talkootyönä ja omalla kustannuksella.

Sääntömuutosasiassa voidaan vedota kansainvälisiin sääntöihin, mutta joka 
haluaa ampua pitkällä patruunalla ja vakiopistoolilla, voi sen tehdä tänäkin päivänä 
ilman sääntömuutoksia. Halutessaan voi myös 70-vuotias ampua yleisessä sarjassa 
sen säännöillä ja kilpailla olympiapaikasta. 

Suomen ennätykset menisivät sääntömuutoksen takia uusiksi, joten se ehkä vielä 
joitain ikämiehiä kiinnostaa. itselleni tarvitsisin uuden tärinättömän oikean käden, 
ettei tarvitsisi laukaista silloin, kun jyvä vilahtaa hahlossa.

vain muutamat ampujat pääsevät lajin huipulle, mutta urheiluammunnan 
tulevaisuuden kannalta on tärkeä se raappahousujoukko, joka jaksaa vuodesta 
toiseen pyörittää seurojen toimintaa ja yrittää saada nuoria lajin pariin. ongelmana 
eivät olympiapistooliammunnassa ole ikämiesten käyttämät aseet, vaan nuorten ja 
pian ehkä myös vanhojen harrastajien väheneminen lajin parista. 

Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Mikkelin olympiapistooliampujien  
mielipiteitä kuunnellen
    Rauno Vuorela, LuuA

Lukijalta

n Oikaisu Urheiluampujan numerossa 5/2011 julkaistuihin SM-tuloksiin. 
25m olympiapistooli + finaali sarja Y: 1) ville nousiainen kaS 19 FSe (560), 2) teemu 
lahti laS 15 (560), 3) marko talvitie leha 13 (571), 4) ari meinander laS 11 (570),
5) Jussi laukkanen asas 8 (555, pudotusammunnassa finaaliin pääsystä 43), 6) lars 
Holmberg HymaS 5 (556), 7) Hannu Räsänen kSa 555 (pudotusammunnassa finaaliin 
pääsystä 39). Loput tulokset ovat ennallaan.

Oikaisuja

// tavarapörssi

Myydään ilmakivääri Feinwerkbau 700 Basic. todella tarkka FWB. aseella 
voitettu mm. kultahippufinaalit. muutamia tukiammunnasta tulleita naarmuja 
löytyy tukin etuosasta. mukaan tulee kaikki, mitä uudenkin ostossa. mukana 
myös kovakantinen aselaukku. Hp. 1000 €. Hyvä ase kilpakäyttöön.
ota yhteyttä: hannu.saarenpaa@pp.inet.fi  tai 040 524 2030

Myydään trap-haulikko Beretta 682 Gold e double trap. uutta vastaava, 
ammuttu noin 2000 laukausta, ostettu uutena 2006. alkuperäinen paketti (ase, 
laukku, työkalut, vaihto-osat, supistajat). nähtävissä tampereella/lähiseudulla.
ota yhteyttä: lauri Heinonen 050 409 9196, lauriheinonen@netti.fi

Myydään Sako triace -kilpapistooli. täydellinen Sako triace -kilpapistoolipaketti 
alkuperäisessä salkussa. Sisältää .22 short, .22 lR ja .32 piiput, 2 lipasta / 
cal, puhdistuspuikot, ohjekirjan ja työkalut. alkuperäinen kahva. erittäin vähän 
ammuttu laatuase. H. 800 €. ota yhteyttä: Janne niemeläinen,
040 830 2617 iisalmi / janne.niemelainen@ylasavonsote.fi

Myydään Hornady täydellinen jälleenlataussarja hornady-lock-n-load-classic-kit.
http://www.ahtihuvila.fi/tuotteet/jalleenlataus1/latausvalineet/hornady-
lock-n-load-classic-kit/ . linkistä näet lataussarjan tyypin kuvineen. 
lataussarja on kuin uusi. Hinta 300 €.
ota yhteyttä: mikko.haikio@pentinpaja.fi, 0400 193 455

Ostetaan harjoitus- ja kilpakäyttöön soveltuva alumiinirunkoinen, paine-
ilmatoiminen ilmakivääri. ota yhteyttä: 0400 856289 tai jyrkit@gmail.com

Ostetaan ampujan takki, paineilmapistooli pienellä kahvalla, merkillä ei väliä. 
tarvitaan pian takki n. 165 cm pitkälle tytölle, hoikka ehkä koko S. ilmapistooli noin 
10-vuotiaan käyttöön. vaihdossa Co2 ilmapistooli tai myydään erikseen, erittäin 
tarkka, 2 säiliötä (lapseni eivät vain halua sitä käyttää, kun on vanhanaikainen).
ota yhteyttä: anne.korhola@gmail.com  tai
anne korhola 050 345 3157, mikkelin ampujat.

Tavarapörssi on tarkoitettu yksityishenkilöiden
ja ampumaseurojen käyttöön.
kerro lyhyessä ilmoituksessasi onko kyseessä myynti, osto vai vaihto. esittele tuote,  
sen kunto, hinta ja yhteystietosi. voit täyttää sähköisen ilmoituspohjan osoitteessa:
www.ampumaurheiluliitto.fi/lomakkeet/myydaan_ostetaan_vaihdetaan_lahj/.

Jos haluat lähettää ilmoituksesi sähköpostilla, lähetä se osoitteeseen:
urheiluampuja@ampumaurheiluliitto.fi. Jos haluat lähettää ilmoituksesi postitse, 
tee se osoitteella Suomen ampumaurheiluliitto, pirjo manninen, Radiokatu 20, 00093 
Slu. Julkaisemme urheiluampuja-lehdessä ja ampumaurheiluliiton nettisivuilla, kun 
olet maksanut 10 euroa ampumaurheiluliiton tilille 132830-42157.
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// pÄÄtökSiÄ & tiedotukSia

VUOdEN VALINNAT 2011
Hallitus valitsi seuraavat urheilijat/valmentajat palkittaviksi vuonna 2011.  

vuoden urheiluampuja: marjo Yli-kiikka em2, olympiapaikka, mC7 ja mC9
vuoden yllättäjä: Jaakko Björkbacka em1 ja Henri Sorvo em3 ja mm6
nuori urheiluampuja: Sami Heikkilä liikkuva maali 50 m 2xem1 ja 2xem1 
joukkuekilpailussa; liikkuva maali 10 m em1, em2 ja joukkue 1. ja 3.
vuoden valmentaja: matthias Hahn kaksi olympiapaikkaa lontooseen, sitoutuminen 
ja asenne valmennukseen sekä pistoolin valmennuskulttuurin rakentaminen
erikoismaininnat: Hanna pitkänen ilmakivääri 40 ls täydet 400; Jaakko louhelainen, 
valmentaja-ansioista tehoryhmässä ja nuorten maajoukkueessa

merkittiin tiedoksi hallitukselle ampujien menestysmäärärahat palkitsemissäännön 
mukaisesti ja päätettiin ei iSSF-lajien stipendirahat.

SM-KILPAILUJA 2012
Hyväksyttiin Sm-kilpailuja vuodelle 2012. kilpailut on päivitetty liiton nettisivuille.

UUdET SUOMEN ENNÄTYKSET
vahvistettiin uudet Suomen ennätykset. ne on päivitetty liiton nettisivuille.

UUSI SEURA
myönnettiin Siilinjärven urheiluampujat nuorten tuki ry:lle liiton alustava jäsenyys. 
Jäsenyys muutetaan varsinaiseksi sen jälkeen kun Yhdistysrekisteri on hyväksynyt 
sääntömuutoksen. Seuran täytyy kuitenkin muuttaa esittämäänsä lyhennettä 
sekaannusten välttämiseksi. 

RAPORTTEJA
merkittiin hallitukselle tiedoksi mervi Rajamäen raportti haulikon kv. kilpailuista 
italiassa ja pekka kuusiston raportti eSC:n presidiumin kokouksesta.

URHEILIJASOPIMUKSET 2012
Hallitus päätti, että urheilijasopimus pidetään muuten ennallaan lukuun ottamatta 
olympiaurheilijasopimuksen kohtaa urheilijan sairausvakuutuksesta. mikäli 
olympiakomitea haluaa olympiaurheilijasopimukseen joitain muutoksia, asia tuodaan 
uudelleen hallitukseen.

OKM:N AVUSTUSHAKEMUKSET
merkittiin tiedoksi hallitukselle, että Sal haki okm:ltä toiminta-avustusta ja 
avustusta ampumakortin loppuun saattamiseen ja me yhdessä -prosessiin.

AMPUMAKORTIN VIRALLINEN ASEMA
Sal:n hallitus hyväksyi ampumaharrastusfoorumin esityksen esittää Sm:n 
aseturvallisuustyöryhmälle ampumakortin virallisesta käyttöönotosta niin, että 
se huomioidaan osana ensimmäiseen aselupaan vaadittavaa harrastusaikaa sekä 

HALLITUSPÄÄTÖKSET 11.10. Ja 8.11.2011

teoreettisen koulutusajan että ampumakokeiden osalta. esitys tulisi koskemaan 
ainakin Sal:n ampumatoimintaa ja reserviläisampumatoimintaa. 

PV:N AMPUMARATAOHJEISTUKSET
Hallitus keskusteli asiasta ja päätti lähettää kirjeen puolustusvoimien pääesikuntaan 
muistutuksena asian eteenpäin viemisestä ja siitä, että seurojen talous ei kestä ko. 
maksatusjärjestelmää ja myös Sal:n toiminta on osaltaan maanpuolustustaitoja 
kehittävää toimintaa ja se pitää kytkeä ratojen maksuvapautuksen piiriin.

URHEILUN ARPAJAISYHTIÖ
merkittiin hallitukselle tiedoksi, että perustava kokous pidetty 28.9.2011 ja Sal on 
mukana yhdellä osakkeella aiempien päätösten mukaisesti.

ESITYS URHEILIJOIdEN NIMEÄMISESTÄ OLYMPIAKOMITEAN 
HALLITUKSELLE
Hallitus teki päätöksen esityksestä olympiakomitealle. päätös on julkinen vasta 
olympiakomitean käsiteltyä asian.

VALMENNUSRYHMÄT 2012
valittiin urheilijat liiton valmennusryhmiin. päätös julkistetaan sen jälkeen kun 
olympiakomitea on tehnyt omat päätöksensä.

SM-KILPAILUJEN OSANOTTOMAKSUT 2012
päätettiin vuoden 2012 Sm-kilpailujen maksimiosanottomaksut.

SÄÄNTÖMUUTOKSEN KILPAILUTOIMINNAN YLEISSÄÄNTÖIHIN 
JA OHJEISIIN
päätettiin sääntömuutoksista kilpailutoiminnan yleissääntöihin ja ohjeisiin. esitykset 
menevät valtuuston hyväksyttäväksi.

MATKUSTUSSÄÄNTÖ 2012
Hyväksyttiin matkustussääntö 2012. Säännön vahvistaa liittovaltuusto.

TOIMINTASUUNNTELMA JA TALOUSARVIO 2012
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 liittovaltuustolle esitettäväksi.

SLU:N SYYSKOKOUS 18.-19.11.2011
Slu:n syyskokouksessa liittoa edustavat Hannu Haapaniemi ja Rainer Hirvonen.

KASA-AMMUNNAN EM-KILPAILUT 2012
päätettiin hyväksyä kasa-ampujien anoma em-kilpailu järjestettäväksi Suomessa 
2012 vuoden 2014 sijaan.

ILMA-ASEKAUdEN KILPAILULUETTELO 2011 – 2012
Sm-kilpailut, näyttökilpailut ja muut ennätyskelpoiset kilpailut ajalla 10.11.2011 – 25.3.2012. Seuraavassa lehdessä on ruutikauden kilpailuja.  

Aika Kilpailun nimi Lajit ja sarjat Luokitus Seura Paikkakunta

10.-11.12.2011 XXXiX kupittaan kisat ilmakivääri ja –pistooli, Sal:n sarjat ek.
em-näyttök.

tSa turku

10.-11.12.2011 porin 10m liikkuva maali 10m liikkuva maali, Y, n, Y-/n20, Y50, Y60 ja Y70 ek.
em-näyttök.

Sa pori

14.-15.1.2012 ilma-aseiden Sm ilmakivääri ja –pistooli, 10m liikkuva maali Y, n, Y-/n20 Sm vierumäki
28.-29.1.2012 10m liikkuvan maalin  Sm-

kilpailu
Y-/n50, Y60, Y70, Y-/n16 ja Y/n18 Sm kamS kuopio

4.2.2012 10m liikkuvan maalin put. 
taulujen Sm-kilpailu

10m liikkuva maali pt  Y-/n16, Y-/n18, Y-/n20, Y, n, Y-/
n50, Y60 ja Y70

Sm JmS Jurva

14..20.2.2012 ilma-aseiden em-kilpailu ilmakivääri ja –pistooli, 10m liikkuva maali, Y, n, Y-/n20 em vierumäki
3.-4.3.2012 ilma-aseiden Sm-kilpailu ilmakivääri ja –pistooli, Y-n16, Y-/n18, Y-/n24, Y-/n50, Y60 

ja Y70 vast. liik.vammaisten- ja näköv. sarjat
Sm tSa turku

10.-11.3.2012 Resul:n mestaruuskisat Rovaniemi
17.-18.3.2012 Joukkue Sm-kilpailu ilmakivääri ja –pistooli Sal:n sarjat, poislukien tukisarjat Sm HaS kauhava
24.-25.3.2012 ilmaolympiapistoolin Sm ilmaolympiapistooli kaikki iop sarjat Sm p-Ha Sastamala
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Ilma-aseiden SM-kilpailut 2012
Kilpailupäivät: 14.-15.1.2012
Kilpailun järjestäjä: Suomen ampumaurheiluliitto
Kilpailun luokitus: Sm-kilpailu
Alue: etelä-Suomen alue
Kilpailuluvan myöntäjä: kilpailuvaliokunta
Kilpailupaikka: vierumäen areena, kuukintie 8B, 19120 vierumäki
Sarjat ja mahdolliset osallistumisrajoitukset: 10m kivääri- ja pistooli Y, n, Y20 
ja n20; 10m liikkuva maali Y, n ja kaikki nuorten sarjat. 10m kivääri- ja pistoolilajeissa 
ammutaan vain 1 erä kutakin sarjaa. erän suuruus on maksimissaan 48 tai 96 ampujaa.
Kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen: 10m kivääri, 10m 
pistooli ja 10m liikkuva maali. Sal:n nettisivuilla 20.12.2011.
Ilmoittautumisohjeet ja ilmoittautumisen päivämäärä: Sal:n nettisivuille 
15.11.-15.12.2011 tulevan linkin kautta. Samalla ilmoitetaan paras tulos vuosien 2010 
tai 2011 kilpailuissa (nimetään kilpailu) ammuttu tulos mahdollista karsintaa varten.
Osallistumismaksu ja muut mahdolliset maksut sekä ohje maksujen 
suorittamista varten: liittovaltuuston päätöksen mukaisesti. Sal laskuttaa 
kilpailuihin hyväksyttyjen ampujien seuroja.
Jälki-ilmoittautumista koskeva ohje: ei oteta.
Kilpailujen johtaja sekä ammunnan johtajat, tekninen asiantuntija: 
kilpailun johtaja marko leppä, pistoolilajien johtaja alpo vehanen, kiväärilajien 
johtaja Harri marjala, liikkuvan maalin lajien johtaja Jarmo Smura, tekninen 
asiantuntija pekka kuusisto.
Tiedottajan yhteystiedot ja puhelinnumero tiedusteluja varten:
nina paloheimo 044 3235634
Seuran nettisivujen osoite: www.ampumaurheiluliitto.fi
Opastus kilpailupaikalle: erillistä opastusta ei järjestetä.
Harjoittelumahdollisuus: ei ole.      Varusteiden säilytys: ei ole.
Pukeutumis- ja peseytymismahdollisuus: areenan pukuhuoneet.
Lasten kaitseminen: ei ole.
Kilpailun ravintola: vierumäen ravintolapalvelut
Majoitus: vierumäen majoituspalvelut. mainitse Sm2012-ammunnat.
Palkinnot: mitalit ja rahapalkinnot.

Promatic open compak ranking
Kilpailupäivät: 28.-29.4.2012
Kilpailun järjestäjä: Satakunnan ampujat ry (Sa)
Kilpailun luokitus: kansainvälinen kilpailu
Alue: lounais-Suomen alue
Kilpailuluvan myöntäjä: kilpailuvaliokunta
Kilpailupaikka: katinkurun ampurata, pori
Sarjat ja mahdolliset osallistumisrajoitukset: Y17, Y20, Y55, Y65, Y, n
Kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen:
Compak sporting 200 kiekkoa
Ilmoittautumisohjeet ja ilmoittautumisen päivämäärä:
ilmoitetaan myöhempänä ajankohtana.
Osallistumismaksu ja muut mahdolliset maksut sekä ohje maksujen 
suorittamista varten: ilmoitetaan myöhempänä ajankohtana.
Jälki-ilmoittautumista koskeva ohje: ilmoitetaan myöhempänä ajankohtana.
Kilpailujen johtaja sekä ammunnan johtajat, tekninen asiantuntija: 
ilmoitetaan myöhempänä ajankohtana.
Tiedottajan yhteystiedot ja puhelinnumero tiedusteluja varten:
ilmoitetaan myöhempänä ajankohtana. 

Matin kisat 16.-17.6.2012
Kilpailun nimi: 41. matin kisat, nuorten Suomi–viro -maaottelu  
ja nuorten em-näyttökilpailu, mikkeli
Kilpailupäivät: 16.-17.6.2012
Kilpailun järjestäjä: mikkelin ampujat ry
Kilpailun luokitus: kansallinen ennätyskelpoinen kilpailu
Alue: kaakkois-Suomen alue
Kilpailuluvan myöntäjä: kilpailuvaliokunta
Kilpailupaikka: Ruutiaselajit kyrönpellon radalla ja ilma-aseet ma:n ampuma-
areenalla karkialammella.
Sarjat ja mahdolliset osallistumisrajoitukset: kaikki Sal:n sarjat, myös 
tukisarjat. Järjestäjä saattaa käyttää sääntöjen mukaista oikeuttaan yhdistää sarjoja, 
mikäli johonkin sarjaan ilmoittautuu vähemmän kuin neljä kilpailijaa. lopullinen 
päätös kilpailun sarjajaosta tehdään eräluettelon laatimisen yhteydessä.
Kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen: la 16.6. lajit ovat: 
10m ilmakivääri- ja pistooli (n ja Y- sarjat), 50m kivääri 3x40 ls, 50m kivääri 3x20 ls 

(n, n20 ja n24 sarjat), 50m pistooli, olympiapistooli ja tukisarjojen pienoispistooli. Su 
17.6. lajit ovat: 50m kivääri makuu, 50m kivääri 3x20 ls, urheilupistooli, vakiopistooli 
ja isopistooli. eräluettelo on nähtävissä ma:n nettisivuilla noin viikkoa ennen kilpailuja.
Ilmoittautumisohjeet ja ilmoittautumisen päivämäärä: 27.5.2012 mennessä 
sähköpostiosoitteella jaakko.puisto@pp.inet.fi. kilpailuihin voi ilmoittautua myös 
sähköisesti ma:n nettisivun kautta siellä olevien ohjeiden mukaisesti. Sähköinen 
ilmoittautuminen ei ole mahdollista virallisen ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.
Osallistumismaksu ja muut mahdolliset maksut sekä ohje maksujen 
suorittamista varten: ilma-aseet 60ls /18 e ja 40ls/16 e, 50m kivääri 3x40 ls (Y, Y20 
ja Y24) 30 e, muut lajit 20 e ja nuoret 20 e sekä tukisarjat 10 e. Jälki-ilmoittautuneiden 
osanottomaksu on 5 e edellä mainittuja suurempi. osallistumismaksut maksetaan 
ennakkoon mikkelin ampujien tilille nro Fi62 5271 0420 2407 57 etelä-Savon 
osuuspankki (kuitti mukaan). on myös mahdollista maksaa kilpailupaikalla.
Jälki-ilmoittautumista koskeva ohje: mikäli normaalin ilmoittautumisen 
jälkeen erissä on tilaa, otetaan jälki-ilmoittautuneita. Jälki-ilmoittautuneiden 
osanottomaksuun lisätään + 5 €.
Kilpailujen johtaja sekä ammunnan johtajat, tekninen asiantuntija: tauno 
tuhkanen, taisto Hartikainen (kivääri), osmo varjo (pistooli), ta Heikki pääkkönen kamS.
Tiedottajan yhteystiedot ja puhelinnumero tiedusteluja varten:
Jaakko puisto, koti 040 717 3704, työ 0299 464 535.
Seuran nettisivujen osoite: www.mikkelinampujat.com
Opastus kilpailupaikalle: katso man nettisivuilla kohta ampumaradat > ruutiaserata.
Kilpailun ravintola: aarrekammio, josta on mahdollista ostaa ruokaa, kahvia ja 
pientä purtavaa sekä virvokkeita. 
Palkinnot: käyttötavaroita.

Oulu GP (Ranking)
Kilpailupäivät: 14.-15.7.2012
Kilpailun järjestäjä: oulun Seudun Haulikkoampujat
Kilpailun luokitus: kansallinen ennätyskelpoinen kilpailu
Alue: pohjois-pohjanmaan alue
Kilpailuluvan myöntäjä: kilpailuvaliokunta
Kilpailupaikka: oulunsalon ampumarata
Sarjat ja mahdolliset osallistumisrajoitukset: Y15, Y17, Y20, Y, Y50, Y60, Y70, n20, n
Kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen:
Skeet 125+F, Skeet 75+F (n)
Ilmoittautumisohjeet ja ilmoittautumisen päivämäärä: netissä
http://osh.sporttisaitti.com/ouluGp2012  7.7.2012 mennessä (ilmoittautuminen alkaa 1.3.2012)
Osallistumismaksu ja muut mahdolliset maksut sekä ohje maksujen 
suorittamista varten: kilpailujaoksen vuodelle 2012 vahvistama osallistumismaksu.
Jälki-ilmoittautumista koskeva ohje: Jälki-ilmoittautumiset suoraan tiedottajan kautta.
Kilpailujen johtaja sekä ammunnan johtajat, tekninen asiantuntija: 
kilpailunjohtaja taavi Jarva 050 5399343, tekninen asiantuntija Seppo lehtonen.
Tiedottajan yhteystiedot ja puhelinnumero tiedusteluja varten:
martti konttinen,  martti.konttinen@gmail.com 0400 321102
Seuran nettisivujen osoite: http://osh.sporttisaitti.com/
Opastus kilpailupaikalle: kilpailupaikalle opastus oulunsalon keskustasta.
Ajo-ohje: http://maps.google.fi
Harjoittelumahdollisuus: Yleiset harjoitukset pe 13.7.2012 klo 14-21. 
Harjoittelukierros 5 euroa. 
Kilpailun ravintola: Radalla tarjolla lämmintä ruokaa ja naposteltavaa.
Majoitus: tietoa myöhemmin.

KULTAHIPPUFINAALIEN 
2012 KISASIVUT
vuosien 2012 ja 2013 ilma-aseiden 
kultahippufinaalit ammutaan kuopiossa. 
kilpailuradat rakennetaan kuopiohalliin. Jär-
jestelyistä vastaavat Siilinjärven urheiluam-
pujien nuorten tuki ry (Siura), maaningan 
metsästys- ja ampumaseura (mamaS) ja 
kuopion metsästys- ja ampumaseura (kamS).

ensi vuonna kilpailupäivät ovat 24.-25. maalis-
kuuta. vuoden 2013 kisapäivät vahvistetaan myöhemmin.

vuoden 2012 ilma-aseiden kultahippufinaalien kisasivuille on päivitetty 
kilpailukutsu ja muutamien hotellien seuraryhmille tekemiä tarjouksia 
(www.veevee.info/kultahippufinaali). kisasivujen lisäksi kultahippufinaali 
2012 löytyy myös Facebookista. 
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SM-KILPAILUJEN
makSimioSalliStumiSmakSut 2012
kivääri 30, 40 ja 60 ls 30,00 €
kaksi kilpailua * 50,00 €
kivääri 3x40 ls 40,00 €
kaksi kilpailua * 60,00 €
ilmakivääri 25,00 €
kivääri, nuoret 25,00 €
25m olympiapistooli ja 50m pistooli

(Y, n, n50, Y50, Y60 , Y70) 25,00 €
muut pistoolilajit (Y, n, n50, Y50, Y60, Y70) 20,00 €

pistooli, nuoret (kaikki lajit) 20,00 €
ilmapistooli 25,00 €
ilmaolympiapistooli 20,00 €
liikkuva maali 50m ja 100m 20,00 €
liikkuva maali 10m 20,00 €
liikkuvamaali, nuoret 20,00 €
Haulikko: -75 kiekkoa 35,00 €

- 125 kiekkoa 50,00 €
- nuoret 50,00 €
- 150 kiekkoa/kaksoistrap 55,00 €
- 120 kiekkoa/kaksoistrap 50,00 €

Sporting 0,40 €/kiekko
Compak 75 kiekkoa  0,40 €/kiekko
Compac 150 kiekkoa  0,40 €/kiekko
Siluetti 40 lk.. 19,00 €
mustaruuti ensim. kilpailu/seuraavat 20,00 €/10,00 €
mustaruuti (haulikkolajit) 15,00 € aina
kasa-ammunta 25,00 €
practical 100,00 €

Joukkuemaksu 25,00 €

Kaksi kilpailua * = joukkuekilpailu + henkilökohtainen kilpailu.

ILMA-ASEIdEN JOUKKUE SM-KILPAILUN MAKSUT 2012

60 laukausta ampuville 75,00 €
40 laukausta ampuville 60,00 €

kanSainväliSiä kilpailuJa 2012
olYmpialaiSet  lontoo, iso-Britannia 27.7.-12.8.
paRalYmpialaiSet lontoo, iso-Britannia 29.8.-9.9.

MM-KILPAILUT
liikkuva maali tukholma, Ruotsi 2.-10.6.

EM-KILPAILUT
ilma-aSeet vierumäki 14.-20.2.
Haulikko larnaka, kypros 17.-26.5.
liikkuva maali (nuoRet) Bologna, italia 10.-15.6.
luotilaJit (nuoRet) Bologna, italia 10.-15.7.

MAAILMANcUP
Haulikko  tucson, Yhdysvallat 23.3.-1.4.
 lontoo, iso-Britannia 17.-29.4.
 lonato, italia 1.-8.5. 
 peking, kiina 16.-25.6.
kivääRi Ja piStooli lontoo, iso-Britannia 17.-29.4.
 milano, italia 13.-20.5.
 münchen, Saksa 20.-27.5.
 peking, kiina 16.-25.6.

ILMAKIväärIn TALvI CuP 2012

Kiväärijaosto järjestää ilmakiväärin Talvi Cup -kilpailun 
2011-2012, jonka osakilpailut muodostuvat jo entuudestaan 
kilpailukalenteriin kuuluvista kansallisista kilpailuista.

Osakilpailut ovat:
- SMAS:n Marraskisa, Savonlinna 26.-27.11.2011
- Kupittaan kisat, Turku 10.-11.12.2011
- SM-kilpailut, Vierumäki 14.-15.1.2012
- Kankaanpään ja Oulun helmikuun kilpailut
    yhdistettynä 25.-26.2.2012
- Ikäsarjojen SM-kilpailut, Turku 2.-4.3.2012

St Michel Skeet 28.-29.7.
Kilpailun nimi: St michel Skeet
Kilpailupäivät: 28.-29.7.2012
Kilpailun järjestäjä: mikkelin ampujat/haulikkojaosto
Kilpailun luokitus: kansallinen ennätyskelpoinen kilpailu
Alue: kaakkois-Suomen alue
Kilpailuluvan myöntäjä: kilpailuvaliokunta
Kilpailupaikka: kyrönpelto, mikkeli
Sarjat ja mahdolliset osallistumisrajoitukset: Y17, Y20, n, Y, Y55, Y65, joukkue
Kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen: kilpailut alkavat klo 10.00.
n-sarja ampuu sunnuntaina. eräluettelo sähköpostissa pyydettäessä ja ma:n kotisivuilla
Ilmoittautumisohjeet ja ilmoittautumisen päivämäärä:
sähköpostilla 23.7.2012 mennessä jani.hotanen@gmail.com
Osallistumismaksu ja muut mahdolliset maksut sekä ohje maksujen 
suorittamista varten: 125 kiekkoa + finaali 50,00 e, 75 kiekkoa + finaali 35,00 e, 
joukkuemaksu 20,00 e. maksut ennakkoon tilille op 527104-20240757 tai kilpailupaikalla.
Jälki-ilmoittautumista koskeva ohje: ei ole.
Kilpailujen johtaja sekä ammunnan johtajat, tekninen asiantuntija:
ilmo Hokkanen kilpailunjohtaja, panu valjakka ja arto Hamonen ammunnan johtajat,
kari mikkonen/keSa tekninen asiantuntija
Tiedottajan yhteystiedot ja puhelinnumero tiedusteluja varten:
jani.hotanen@gmail.com  040 528 1153
Seuran nettisivujen osoite: www.mikkelinampujat.com
Opastus kilpailupaikalle: viitoitus Jyväskylän tieltä.
Harjoittelumahdollisuus: pe klo16-20.
Lasten kaitseminen: ei.
Kilpailun ravintola: kanttiini.
Majoitus: kilpailijoiden itse hoidettava.
Palkinnot: tavarapalkinnot.

Skeet SM 2012 Y
Kilpailupäivät: 4.-5.8.2012
Kilpailun järjestäjä: oulun Seudun Haulikkoampujat
Kilpailun luokitus: Sm-kilpailu
Alue: pohjois-pohjanmaan alue
Kilpailuluvan myöntäjä: kilpailuvaliokunta
Kilpailupaikka: oulunsalon ampumarata
Sarjat ja mahdolliset osallistumisrajoitukset: Y
Kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen: Skeet 125+F
Ilmoittautumisohjeet ja ilmoittautumisen päivämäärä: netissä
http://osh.sporttisaitti.com/Sm2012  21.7.2012 mennessä (ilmoittautuminen alkaa 1.3.2012).
Osallistumismaksu ja muut mahdolliset maksut sekä ohje maksujen 
suorittamista varten: kilpailujaoksen vuodelle 2012 vahvistama osallistumismaksu.
Jälki-ilmoittautumista koskeva ohje: Jälki-ilmoittautumiset suoraan tiedottajan kautta
Kilpailujen johtaja sekä ammunnan johtajat, tekninen asiantuntija: 
kilpailunjohtaja martti konttinen 0400 321102, tekninen asiantuntija Seppo lehtonen
Tiedottajan yhteystiedot ja puhelinnumero tiedusteluja varten:
taavi Jarva 050 5399343
Seuran nettisivujen osoite: http://osh.sporttisaitti.com
Opastus kilpailupaikalle: kilpailupaikalle opastus oulunsalon keskustasta.
Ajo-ohje: http://maps.google.fi
Harjoittelumahdollisuus: Yleiset harjoitukset pe 3.8.2012 klo 14-21. 
Harjoittelukierros 5 euroa.
Kilpailun ravintola: Radalla tarjolla lämmintä ruokaa ja naposteltavaa.
Majoitus: tietoa nettisivuilta. 



PALVELUHAKEMISTO

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

Vakio- ja irtovuoroja  

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

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

Helsingin Urheilutalo 
Helsinginkatu 25
Puh (09) 3488 6419

Kuopio
Kauppakatu 36
p.020 742 7055

Varkaus
Käsityökatu 17
p.020 742 7209

Mikkeli
Hallituskatu 6

p.020 742 7408
Savonlinna

Nojanmaantie 2
p.020 742 7258

Joensuu
Nurmeksentie 6
p.020 742 7307

Ampuma- ja
metsästys-

harrastukseen

www.carlson.fi

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

TERVETULOA KAUPOILLE!

ASETARVIKEOSTOKSILLE HUMPPILAAN!

Meiltä tunnetuimmat merkit
kilpa-ammunnan harrastamiseen.

Katso netistä
www.aseliikerantanen.fi
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Förbundets höstmöte hölls den 27.11 på Sol-
valla i Esbo och på plats var dryga 20 talet 

medlemmar från åtta medlemsföreningar.
Mötet inleddes med att utnämna och pre-

miera ”Årets Skytt” Katarina Långström och 
”Årets juniorskytt” Sebastian Långström, var-
dera från KSF. Katarina var förhindrad att när-
vara p.g.a. SAL:s träningsläger, så hon pre-
mieras senare, men Sebastian var på plats 
och mottog sitt stipendium och sin plakett 
som ordförande Teddy Bergqvist överräckte.. 

Sedan premierades de skyttar vilka uppnått 
de bästa resultaten i SFSM. Resultaten jäm-
förs med FM rekordet i de olika disciplinerna 
och åldersklasserna och priset kan vinnas 
bara en gång: Gevärspriset gick till damjuni-
orskytten Katarina Långström från KSF, på pi-
stol också till en damjunior, nämligen Therese 
Lindgren från RS. Tarmo Koskela från BSPA 
lade beslag på priset i rörligt mål och priset i 
hagel gick till Timo Laitinen från SSG. Dessa 
premierades alla med ett värdefullt heders-
pris som bevis på de goda prestationerna.

Sedan vidtog de stadgeenliga ärendena, 
under ledning av mötesordförande Teddy 
Bergqvist, med godkännande av verksam-
hetsplan och budgetförslag, diskussion om 
nuläget i strategigruppens arbete, samt val 
av ordförande och de i tur avgående styrelse-
medlemmarna. 

Till förbundsordförande för kommande 
verksamhetsår återvaldes enhälligt sittande 
ordförande Teddy Bergqvist. Av de i tur av-
gående styrelsemedlemmarna återvaldes 
Christer Lassus, Alf Sjöblom och Tor Prest.

Efter detta avtackades Christer Lassus för 
hans långvariga aktiva engagemang inom 
SFS skytteverksamhet. Christer kom med i för-
bundsstyrelsen redan 1995 och har där verkat 
synnerligen aktivt inom nybörjar- och junior-

skytteverksamheten. Christer sköter också alla 
förbundets statistikuppgifter om resultat och 
skytteprestationer. Även ”Start i skytte” och lä-
gerverksamheten samt traditionskampen mel-
lan SFS och Nylands brigads skyttar har stått på 
Christers arbetsordning under tiotals år. 
För denna insats premierades Christer 
Lassus nu med förbundets stora för-
tjänsttecken nr. 32 som överräcktes av 
ordförande Teddy Bergqvist.

k    fr.h. Timo, Tarmo och Therese har 
mottagit pris för bästa resultat i SFSM. 
(Katarinas var föhindrad och hennes pris 
togs omhand av bror Sebastian.) (foto JW.)

g   Ordförande Teddy Bergqvist överräcker  
SFS stora förtjänsttecken nr. 32 till Christer 
Lassus. (foto:JW.)   

text  Jack WuorinenSFS höstmöte 2011

Årets Skyttar, 
Katarina och 
Sebastian 
Långström
(bild: Lennart 
Långström)
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Svenska sidans läsare tillönskas:

En God Jul
och ett Gott Nytt År 2012 !



Syskonen Katarina och Sebastian Lång-
ström från Kyrkslätt Skytteförening, ut-

sågs vid SFS senaste styrelsemöte till årets 
sportskyttar och skall premieras med stipen-
dium och plaketter.

Katarina Långström valdes till ”Årets 
sportskytt” på grund av sina fina prestatio-
ner under det gånga verksamhetsåret. Hon 
har bl.a. deltagit i EM tävlingar i Serbien och 
i öppna juniortävlingar i Tjeckien. Där place-
rade hon sig på en hedersam sjätte plats i 
3x20 skott med det fina resultatet 581p och 
i liggande 60 skott var hon sjua med 593p. I 
FM tog hon i D klassen två bronsplaceringar 
och i A20 silverplats. 

 - Jag är väldigt glad för utnämningen till 
årets skytt och det sporrar förstås att fortsätta, 
säger Katarina och fortsätter. Jag är nu 18 år 
och har sysslat med skytte sen jag var 13 och 
det blir bara roligare efterhand. I synnerhet 
när jag fick komma med på tävlingsresorna till 
Serbien och Tjeckien förstod jag att satsning-
en på skyttet hade varit lönsam. Jag tränar 5-6 
gånger i veckan, antingen med fysisk träning 
eller med skytteträning på vår bana i Masaby, 
eller i Esbo skyttehall. Som min tränare har jag 
Ari Dufvelin från vår egen förening.

Sebastian Långström valdes till ”Årets 
juniorskytt”. Han tog fyra FM guld i A16 klas-
sen, två på luftgevär och två på miniatyrgevär. 
På luftgevär 40sk med resultatet 384p, (som 

tangerar det finländska rekordet i klassen), 
3x20sk med 580p, miniatyrgevär 40 liggande 
med 385 och tre ställningar med 549. 

Sebastian fyller snart 14 år och berättar föl-
jande om sitt skytte under hemresan från ett 
skytteläger i Vierumäki.

 - Jag var 7 år när jag började skjuta under 
ledning av min pappa Lennart och tillsam-
mans med min syster Katarina. 
Från början tyckte jag det var 
en rolig hobby och intresset 
bara stiger hela tiden. Det är 
skojigt att delta i tävlingar och 
att vara med på träningsläger.

Sebastian berättar att han 
tränar 2 -3 gånger i veckan och 
att det är en bra avkoppling från 
skolarbetet. Kanske det bara 

Katarina och Sebastian
årets sportskyttar inom SFS

övar upp koncentrationen också för skolarbe-
tet och läxor.

Mitt personliga rekord på luftgevär på träning 
är 389p och på tävling har jag som bäst 384p.

Jag är glad för utnämningen och förstås för 
plaketten och stipendiet som medföljer. Det 
sporrar en att försöka prestera ännu bättre 
resultat under det kommande året.

Katarina Långström (bild Francis)

Sebastian Långström (bild. Francis)

// SvenSka Sidan

SFS:S MÄSTERSKAP
TId PLaTS arraNGör

Rörligt mål luftv.  rekordduglig 3.3 ingå RS
luftgevär/luftpistol* 10.3 Borgå/karleby BSpa/SkB
Rörligt mål, rekordduglig 16-17.6 Sibbo SSG
trap 16-17.6 Sibbo RS
Gevär/pistol** 6-8.7 mariehamn ÅSSF
Skeet/Sporting 16-17.6 Jakobstad JSF

*SFSM i stödklasserna skjuts enl. Guldkornsreglerna i resp. klasser. 
**På min.gev./pist. i klasserna S12 och S14.

LÄGERPROGRAM
TId PLaTS arraNGör

Gevärsläger: min.gevär 13-15.4 vasa SFS
min.gevär, alla klasser 19-20.5 ingå SFS/RS
pistolläger prel. 2-3.6 ekenäs SFS
Hagelläger öppet Sibbo SSG/FSk
pistolläger, luftvapen nov.-dec. ekenäs SFS/RS
Gevärsläger, luftvapen nov.-dec. ekenäs SFS/RS

SFS VErKSaMHETSPrOGraM För 2012
ÖVRIGA TÄVLINGAR

TId PLaTS arraNGör
Guldkornsfinalen,  luftvapen 24.-25.3 kuopio
Guldkornsfinal krutvapen 4.8. Åland ÅSSF
SFS oldboys - dragsvik bev. september ekenäs nyl.Brigad
SFS lag och ind. serie för juniorer vecka 45 hembanetävling

STARTAVGIFTER I SFSM
 300m  luftv/gevär/pistol/viltmål hagelgrenar
Seniorer/damer: 15 € 12 € (för stödskyttar 1€)* 30 €
Juniorer: 10 € 8 € 20 €
Lagtävling: 12 € 12 € 12 € 

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

Till föreningens kassör! Medlemsavgiften á 2€/medlem (OBS!)
betalas i början på året till SFS konto: FI0521852001009355

domarkurser ordnas enligt behov.  (tag kontakt med sekreteraren)

Svenska Finlands 
Sportskytteförbund.r.f (SFS)
Postadress Jack Wuorinen, karisvägen 30, 10300 karis
Telefon  +358 500 872 045
e-postadress jack.wuorinen@brev.fi
SFS:s hemsida www.sfs.idrott.fi




