M E D I AT I E D O T 2 0 2 0
URHEILUAMPUJA on Suomen Ampumaurheiluliiton jäsenlehti. Vuosi 2020 on lehden 92. vuosikerta. Lehti ilmestyy viisi
kertaa vuodessa ja se jaetaan kaikille Ampumaurheiluliiton
jäsenille. Lehden painos on 28 000 kappaletta. Lehti tavoittaa
suurimman osan suomalaisista ampumaurheilun harrastajista lapsista aikuisiin.
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Millaiset ovat eri lajien kausiyhteenvedot? → 10–15
SAL100-pääjuhla vietettiin Tampereella → 16–20
Seuraesittelyissä: VihA ja TUA → 30–33
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IMAS:n ampujat pääsivät nousemaan palkintokorokkeelle ahkerasti Siilinjärvelläkin. Joukkueena
onnistuminen maistui.

Myllykosken Ampujilla on useita nuoria innokkaita ja lupaavia ampujia, joista kolme ylsi 12T-joukkuekilpailun voittoon.

Kultahippufinaaleissa koetaan
yhdessä onnistumisen riemua
Raasiossa nautittiin
jälleen osumista ja
yhteisöllisyydestä
hauskan harrastuksen
parissa. ”Kivointa päivässä
oli kavereiden kanssa
hengailu.”
Teksti & kuvat HEIDI LEHIKOINEN

R

aasion ampumaradalle kerääntyi jälleen elokuisena lauantaina
innokkaita ampumaurheilijoita,
kun Siilinjärven Luotiampujat
isännöi ruutiaseiden Kultahippufinaalia.
Paikassa iloittiin osumista,
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opittiin uutta ampumaurheilusta, tavattiin
vanhoja ja uusia tuttuja sekä viihdyttiin
hauskan harrastuksen parissa.
Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura
oli jo perinteiseen tyyliin liikkeellä isolla
porukalla, joka myös pärjäsi laajalla rintamalla.
IMAS vei joukkuekilpailuista ykköstilan
yhtä lukuun ottamatta kaikissa. 12T-sarjan
kiväärin makuukilpailun joukkuekilpailussa
ykköseksi ylsi kuitenkin Myllykosken Ampujat, jonka kolmikossa ampuivat Iiris Finne (190), Ursula Finne (191) ja Lili Kemppi
(195).
FINNEN PERHEESTÄ mukana oli myös
Rasmus Finne, joka kilpaili 14T-sarjassa
kiväärillä.
– Parasta olivat joukkuekullan voittaminen ja hyvässä joukkueessa ampuminen.
Kultahiput on kesän ykköskisa, päivässä

Pekka Rissaselle ja Siilinjärven Luotiampujille Kultahippufinaalien järjestäminen
kahtena vuotena peräkkäin on ollut iso,
mutta mieluisa ponnistus.

kivointa oli, kun sain pitää hauskaa joukkuetovereiden kanssa, telinevoimistelua,
ratsastusta ja kitaransoittoa harrastava Iiris
Finne sanoi.

Kauhavan Ampujilla oli tälläkin kertaa Kultahippufinaaleissa iso porukka ja hyvä meininki. Yksi
onnistujista oli Tiia Koivisto.

Nuoret ampujat keskittyivät tarkasti suorituksiinsa, kuten Arttu Poikela (pikkukuva).

Yhdessä onnistuminen oli parasta myös
Ursula Finnelle, jolle Kultahippufinaali on
myös kesän harjoittelun huipentuma.
– Kivointa päivässä oli kavereiden kanssa
hengailu, ratsastusta ja voimistelua harrastava Ursula sanoi.
Rasmus Finnekin piti parhaana asiana
hyvää joukkuehenkeä ja kavereiden kanssa
osallistumista. Hänelle Kultahippufinaali
oli laatuaan viimeinen ennen siirtymistä
16-vuotiaiden sarjaan.
– Päivässä oli kivointa, kun joukkuekaverit kannustivat, kalastusta, metsästystä ja
frisbeegolfia harrastava nuorukainen sanoi.
FINNEN KOLMIKKO ei vielä pistooliammuntaa ole kokeillut, mutta IMAS:n Matilda Pispalla se sujui hänen omaksi yllätyksekseen Siilinjärvellä kivääriä paremmin.
Pispa, 12, laskeskelee olleensa Kultahipuissa
kolme kertaa.

– Tänään ei kivääri mennyt hirveän hyvin, pistooli meni paremmin. Kivääri on
yleensä parempi, siitä tykkään enemmän.
Iskä on ampunut nuorena, minä kokeilin, ja
siitä se sitten lähti, myös partiota ja käsityökerhoa harrastava Pispa sanoo.
Kiväärillä ampui Siilinjärvellä sen sijaan
pelkästään myös Kauhavan Ampujien Tiia
Koivisto, joka voitti 12T-sarjan kiväärin tuloksella 197.
– En täällä ammu pistoolia, ilma-aseilla
ammun sitten. Tämä on kahdeksas vuosi,
kun ammun. Olin niin pieni silloin, että yhteen sarjaan tarvittiin ampuja, minut lahjottiin siihen, nyt 12-vuotias ampuja muistelee
harrastuksensa alkua.
Hän harjoittelee kesällä ammuntaa kahdesti viikossa, talvella kolme kertaa.
– Tavoitteita pitää vielä vähän katsoa,
hän sanoi hymyillen harrastuksensa jatkosta.

TAPAHTUMASSA OLI tälläkin kerralla
leppoisa tunnelma ja iloisia ilmeitä alue
täynnä. Siilinjärven Luotiampujille kaksi
peräkkäistä Kultahippufinaalia on ollut iso
ponnistus.
Pekka Rissanen hymyili tyytyväisenä
joukkojensa panokseen tapahtuman jälkeen.
– Talkooporukoiden haalimisessa on
hommaa, mutta ydinporukka kun pysyy
kasassa, homma pyörii. Meitä oli noin 35
mukana, seurassa on viisikymmentä jäsentä. Tänä kesänä viidestä kymmeneen ampujia kävi harjoituksissa, mutta kaikki eivät
ammu kilpaa ja kuninkuusravit verottivat.
Kultahiput ovat tuoneet nuoria ampujia.
Nämä nuorten iloiset ilmeet aina palkitsevat
tämän työn, Rissanen kiteytti monen muunkin tunnelmat.
Kultahippufinaalin tulokset julkaistaan
vuoden viimeisessä Urheiluampujassa.
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Aineistopäivät ja
ilmestymisaikataulu 2020
Lehti

Painotekniset tiedot
Painos 29 000
Lehden koko 210 x 297 mm
Painopinta-ala 210 x 297 mm
Takasivun painopinta-ala
210×260 mm (postiosoite
painatuksen vuoksi)

Palstan leveys 59 mm
Palstaluku 3
Painomenetelmä Offset
Paperi
kansi: Galerie Art Gloss 130 g/m2
sisäsivut: Novapress Gloss 80 g/m2

1/2020
2/2020
3/2020
4/2020
5/2020

Aineistopäivä
18.2.
16.4.
26.6.
31.8.
20.11.

Postitus
12.3.
13.5.
15.7.
24.9.
16.12.
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ILMOITUSHINNAT JA KOOT

Painopinta-alan reunoihin yltävät ilmoitukset tarvitsevat 3 mm leikkuuvaran.

AUKEAMA
leveys 420 mm
korkeus 297mm
3000 euroa

Lisäliitteet: 2-sivuinen 1 250 € +
sisäänlaitto (netto), 4-sivuinen
1 860 € + sisäänlaitto (netto).
Asiakas toimittaa valmiin
painetun liitteen.
Kilpailukutsut 1 €/palstamillimetri.
Kilpailukutsusivun palstan leveys
on 89 millimetriä.

Palveluhakemistoilmoitukset
palstan leveys 42 mm
1 x 25 mm
240 € / vuosi
1 x 50 mm
350 € / vuosi
1 x 75 mm
470 € / vuosi
1 x 100 mm
630 € / vuosi
1 x 125 mm
790 € / vuosi

1/1-SIVU
takakansi
leveys 210 mm
korkeus 260 mm

1/2-SIVU
vaaka
leveys 210 mm
korkeus 145 mm

1600 euroa
(2. ja 3. kansi
1700 euroa)

1800 euroa

1100 euroa

1/2-SIVU
vaaka (+ marg.)
leveys 185 mm
korkeus 130 mm

1/2-SIVU
pysty
leveys 105 mm
korkeus 297 mm

1/2-SIVU
pysty (+ marg.)
leveys 90 mm
korkeus 270 mm

1100 euroa

1100 euroa

1100 euroa

1/3-SIVU

1/3-SIVU

leveys 73 mm
korkeus 297 mm

leveys 59 mm
korkeus 270 mm

1/4-SIVU
pysty
leveys 90 mm
korkeus 130 mm

900 euroa

900 euroa

800 euroa

1/4-SIVU
vaaka
leveys 185 mm
korkeus 65 mm

1/6-SIVU

1/8-SIVU

leveys 90 mm
korkeus 85 mm

leveys 90 mm
korkeus 65 mm

800 euroa

700 euroa

600 euroa

1/1-SIVU
leveys 210 mm
korkeus 297 mm

Mainostoimistoalennus 15 %. Ilmoitusaineiston toimitusmuoto painovalmis PDF-tiedosto. Ilmoitusten peruuttaminen
neljä (4) viikkoa ennen lehden ilmestymistä. Reklamaatiot kirjallisesti 14 vuorokauden kuluessa lehden ilmestymisestä.
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