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Jukka Haltia

Katse tulevaisuuteen
- kohti Sotshia
Suomen ampumahiihto on oy pysynyt otsikoissa
ja kansalaisten suuren kiinnostuksen kohteena.

Siitä kertovat mm. viime kauden YLE:n välittämi-

en MCUPin ja MM-kisojen lähetysten katsojalu-

vut 350 – 750.000 lähetystä kohden. Niihin voi
olla enemmän kuin tyytyväinen ja antaa lajillemme mahdollisuuden

Kiitos siitä kuuluu ensisijaisesti Kaisa Mäkäräiselle. Hänen valintansa
vuoden urheilijaksi ja tasaisen vahva menestys myös päättyneellä kaudella ovat luoneet odotuksia. Unohtaa ei kuitenkaan saa Mari Laukkasen hyviä suorituksia sekä Jarkko Kauppisen sekä viesti- joukkueemme
suorituksia Kontiolahden MCUPin kisoissa.
Katse on nyt suunnattava Sotshin talviolympialaisiin, johon on aikaa
vain vajaa kaksi vuotta ja omiinkiin vuoden 2015 MM–kisoihin vajaa
kolme vuotta. Aikaa ei ole hukattavaksi ja on luotava perusta menestyksen varmistamiseksi. Odotukset kohdistuvat Kaisaan ja Mariin sekä
sekaviestijoukkueeseen.
Ensimmäinen askel etenemisessä oli päävalmentajan valinta, johon tehtävään liiton hallitus valitsi ampumahiihtoväen hyvin tunteman Jari Karinkannan. Keskeiset perusteet olivat Jarin vahva osaaminen niin ampumahiihdon kuin ammunnan osalta kuin myös huippujen odotukset. Lontoon olympialaisten jälkeen Jari ottaa päävastuun maajoukkuei- demme
valmennuksesta osallistuen jo kesän ajan leireihin. Myös koko valmennus- järjestelmämme kehittäminen ja johtaminen tulee hänen vastuulleen.
Olympiaryhmään OK on nimennyt Kaisa Mäkäräisen, Mari Laukkasen, Jarkko Kauppisen ja Antti Toivosen. Heidän lisäkseen B- ja nuorten
maajoukkueryhmiin valitaan tiivis ja kehityskelpoinen joukko joihin
panostukset kohdennetaan.
Liittomme talous on puhuttanut ampumahiihtoväkeä ja se on myös ollut esillä julkisuudessa. Hallitusta on moitittu, että se suuntaa toimenpiteet säästöihin. Se on virheellinen käsitys, sillä kysymys ei ole suinkaan
ollut säästämisestä, vaan menojen ja käytettävissä olevien tulojen so-

4

peuttamisesta. Näinhän jokainen tekee omankin talouden osalta.

Eteenpäin mennään, mutta on pakko vilkuilla
sivuille ja taaksekin päin

Kolmen tappiollisen vuoden jälkeen viime vuoden tilinpäätös oli lievästi voitollinen ja samaan on pystyttävä jatkossakin. Vaikka maksuvalmiutemme on nyt kohtuullisessa kunnossa, on kulukuri kuitenkin keskeinen viesti. Menestys on antanut perusteet valtiovallan tuen kasvulle sekä myös uusien yhteistyösopimusten synnylle. Työtä riittää edelleenkin.

Ampumahiihto on lajina kasvattanut suosiotaan niin TV-katselijoiden
kuin myös lajin harrastajien keskuudessa. Uusia nuoria haluaa yhä
enemmän tutustua lajiimme ja mehän vastaamme tähän haasteeseen
muun muassa palkkaamalla Tapio Pukin nuorisopäälliköksi kesäkuussa. Hän alkaa vetämään kolmevuotista nuorisoprojektia Urlus-säätiön
tukemana, missä lajiamme esitellään pääkaupunkiseudulla koulunuorisolle ja muillekin kiinnostuneille.

Menestys on näkynyt myös nuorten kiinnostuksen lisääntymisenä. Oli
upeata seurata Rovaniemen SM–kisoissa noin 90 alle 13-vuotiaiden kilpailijoiden joukkoa kisaamassa paremmuudesta. Nuoriin meidän on
panostettava, jotta varmistamme lajimme tulevaisuuden. Se edellyttää
myös vahvaa panostusta seuratoiminnan kehittämiseen.

Viime vuoden syksy ja mennyt talvi oli oikein hyvä rautaisannos ampumahiihtoa minulle. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin ja unohtaa menneet.
Historiasta pitää muistaa ne palaset, joista voimme jotakin oppia. Ne
palaset, mitkä aiheuttivat keskustelua tai jopa eripuraa on syytä liittää
vain muistoihin ja jatkaa avoimin mielin kohti uusia kilpailuja.

Nuorten parissa tapahtuvaan työhön olemme saaneet tukea Helsingissä
pääpaikkaansa pitävältä Urlus –säätiöltä. Sen turvin liitto on palkannut
kesäkuun alusta lähtien nuorisopäälliköksi Tapio Pukin, joka vastaa Urlus
–nuorisoprojektin projektipäällikön tehtävistä. Johtuen säätiön tiukoista
säännöistä hankkeen painopiste tulee olemaan pääkaupunkiseudulla ja
sen lisäksi eteläisessä Suomessa. Hankkeen toteuttamiseksi olemme saaneet Opetus- ja kulttuuriministeriöstä rahoitusta EKO –aseiden hankkimiseksi. Näistä aseista osa tullaan sijoittamaan eri puolelle Suomea, josta
seuroilla on niitä mahdollisuus lainata omiin tarpeisiinsa.

Syksyn liittokokous Riihimäellä ja kevään liittokokous Oulussa antoivat
taas lisää pohjaa myös seurojen toiminnan tuntemiseen ja sitä kautta
koko liiton toiminnan kehittämiseen. Teitä innokkaita lajimme tuntijoita on paljon ja teidän kaikkien apua tarvitaan jossakin muodossa jossakin vaiheessa. Kiitän omasta puolestani kaikkia niitä tahoja, jotka olivat
mahdollistamassa yllämainittujen tapahtumien toteuttamista.

Ampuma-ase on kiinteä osa lajiamme. Viime aikojen ikäviin tapausiin
viitaten haluan nostaa esille turvallisuudesta huolehtimisen. Valmentajilla ja nuorten vanhemmilla on suuri vastuu samalla kun varttuneempien on muistettava esimerkin voima. Nuorille on painotettava heti harrastuksen alussa henkilökohtaista vastuuta ja oikeaa aseen käyttöä sekä
aseiden ja patruunoiden turvallista säilyttämistä.

Liittomme toimintojen toteuttaminen vaatii vielä paljon työtä, mutta
nyt olemme hyvällä tiellä, missä haasteet on ainakin tunnistettu ja seuraavaksi alamme hakemaan näille haasteille ratkaisuja.
Kesäkausi on alkamassa ja toivon kovasti, että kesän jälkeen olemme vakiinnuttaneet toimintamme sille tasolle, että voimme katsoa eteenpäin
ja siirtää menneet tapahtumat historiantutkijoiden käsittelyyn.
Aurinkoista kesää ja tarkkoja laukauksia teille kaikille.

Aseiden säilyttämisen osalta viranomaisten vaatimukset kiristyvät, kun
aselakia ollaan parhaillaan tarkistamassa. Siihen on kaikkien ampumaaseita toiminnassaan käyttävien liittojen varauduttava ja toimittava vastuullisesti hyvässä yhteistoiminnassa viranomaisten kanssa. Tämän hyväksyivät kaikki ampuma-asefoorumin jäsenliitot tapaamisessa kesäkuussa.
Toivotan ampumahiihtoperheelle nautinnollista kesää.
Tavataan kesän mittelöissä.
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Nyt se on sitten aloitettu, nimittäin uusi työ!

Asiat ovat rullanneet varsin vauhdikkaasti eteenpäin elämäntilanteiden
muuttuessa. Olen päässyt kokemaan yritysmaailman valmennuspuolen
oman urheilukokemukseni lisäksi. Samalla organisaatioiden kehittämiseen vaadittavat ominaisuudet tulivat tutuiksi. Urheilu ei tosiaan ole ainoa paikka, missä ihmiset kilpailevat ja pyrkivät parhaisiin mahdollisiin
suorituksiin. Yrityspuolella työporukka otti myös itsestään irti todella
paljon ja välillä tuntuikin ainoan eron urheiluun olevan se, että väliajat
huudeltiin kvartaaleittain.
Keväällä ilmeni kuitenkin mahdollisuus päästä hoitamaan liiton
ja Urlus-säätiön uutta nuorisoprojektia pääkaupunkiseutulähtöisesti. Hetken asioita mietittyäni huomasin, että alan jo hahmottelemaan
päässäni suuntaviivoja projektille. Olinkin sitten todella tyytyväinen,
kun minut valittiin hommaan.
Nyt nuorisopäällikkönä tavoitteenani on yhdistää aiemmin kokemieni maailmojen hyvät puolet siihen, että nuorisotoiminta lähtee
pääkaupunkiseudulla vauhdikkaaseen liikkeeseen ja siitä saatuja kokemuksia voidaan levittää eteenpäin. Meillä on jo mukavasti innokkaita
ja lahjakkaita nuoria, mutta lajiin mahtuu vielä hyvin lisää. Tulen varmasti palaamaan tähän aiheeseen myös Ampumahiihtäjä-lehden sivuilla myöhemmin.
Jos ja kun teillä lukijoilla on hyviä kokemuksia omista seuroistanne ja kehittämisideoita liittotasolle, niin otan niitä mielelläni vastaan
nuorisotoiminnan osalta.
Mukavaa kesää ja palaamisiin!

Keskon stipendi
Ahveniston Ampumahiihtäjien Auli Kiskolalle
Kesko Oy:n pääjohtaja Vuorineuvos

Reilu vuosi sitten oma huipulle tähtäävä ur-

Matti Halmesmäki jakoi yhdessä Kes-

Kontiolahden kevätkisoissa. Silloin, menestyk-

Kiiskisen kanssa stipendit 41 nuorelle

sa eteenpäin. Muutama kuukausi maaliintulon

pumahiihtoliiton esityksestä stipendin

lähtien työskentelin yritysvalmennusta tarjoa-

Kiskola, jonka Ampumahiihtoliitto oli

heilu-urani tuli päätökseen SM-hopean kautta

kon hallituksen puheenjohtajan Esa

sestä huolimatta, alkoi olla selvää lähteä asiois-

Keskon pääkonttorissa. Suomen Am-

jälkeen valmistuin yliopistosta ja viime syksystä

sai Ahveniston Ampumahiihtäjien Auli

vassa yrityksessä tutkimuspuolella.

myös nimennyt vuoden 2011 parhaaksi

Tapio Pukki, Nuorisopäällikkö
tapio.pukki@biathlon.fi
p. 046 8782204

Auli kertoi esikuvanaan olevan Kaisa Mäkäräisen, joka
valittiin vuoden 2011 urheilijaksi Suomessa. Pääjohtajan
kysymykseen miesten menestymisestä ampumahiihdossa
Auli totesi hyvin diplomaattisesti, että taso miesten kilpailuissa on niin paljon kovempi ja kilpailijoita on paljon
enemmän, jolloin menestyminen vaatii paljon kovempia
suorituksia. Tilaisuuden jälkeen Auli lähti valmistautumaan kesätöihinsä pääjohtajan menestystoivotusten saattelemana.

nuoreksi ampumahiihtäjäksi.

Tapio Pukki ohjaamassa nuoria Leiritulet 2012-liikuntaleirillä Vierumäellä.
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Per-Ole Lindell
Valmennus ja kilpailutoiminnan johtaja

Kausi 2011–2012

Valmennuskausi sujui hyvin ja leiritys

pystyttiin toteuttamaan lähes suunnitellusti. A-maajoukkue oli noin 70

vuorokautta leirillä ja B maajoukkue 40

vuorokautta. Parannus oli merkittävä
verrattuna edelliseen kauteen, jolloin

Kuva: Mika Haapoja
Ryhmäkuva Ruhpoldingin leiristä joukkueen hotellin edessä

Kuva: Per-Ole Lindell
Voimaharjoittelua Ramsaussa hotellimme kuntosalilla.

tarjoamaan. Valmennuskausi suunni-

soja. Sekaviestien taso on noussut huimasti joka vuosi ja se
tuleekin olemaan voittamisen kannalta kovin kisa seuraavissa Olympialaisissa.
Maailman Cup loppupisteissä kaudella 2011–2012
Kaisa Mäkäräinen sijoittui kokonaiskilpailussa neljänneksi. Kaisa teki tasaisemman kauden kun viime vuonna,
mutta muut olivat vielä toistaiseksi parempia. Maailmancupin eri lajien kokonaispisteissä Kaisa Mäkäräinen oli
neljäs takaa-ajo cupissa ja kolmas sprintti cupissa. Maailmancupissa eniten viimevuoteen verrattuna paransi Mari Laukkanen: viime vuonna kokonaispisteissä 57., tänä
vuonna jo 35. Paras miehistä maailmancupissa oli Jarkko
Kauppinen 82., Ahti Toivanen 99.
Naiset 12. ja miehet 18. maailmancupin kokonaispisteissä. Naiset olivat 12. maapisteiden kokonaiskilpailussa,
mikä antaa 4 paikkaa ensi vuodelle, miehet olivat 18. ja
jatkavat samalla 3 miehen kiintiöllä.

joukkueella, kasautuen lähinnä yhdelle urheilijalle; Kaisa
Mäkäräiselle. Sairastelu ennen kisoja vei parhaan terän suorituksista, ja vaikeat tuuliolosuhteet tekivät kisoista haastavat. Kaisa onnistui loistavasti kokoamaan itsensä viimeisessä kisassa ja voitti pronssimitalin. Mari teki hienot suoritukset ja oli pikamatkalla 15. ja takaa-ajossa 25. Mari pääsi
hyvien sijoitusten jälkeen mukaan myös yhteislähtökisaan,
jossa sijoittui hienosti 27. Viestisijoitukset olivat alakantissa,
mutta sisälsivät muutamia ilahduttavia yksilösuorituksia.
A- ja B-maajoukkueen valmennustoimintaa on pystyttävä kehittämään edelleen. Ammunnan kehittyminen
vaatii harjoittamiseen huippuosaajan, joka osaa valmentaa
ja pystyy luomaan itseluottamusta urheilijoiden toimintaan. On pystyttävä rakentamaan yhteinen, liittojohtoinen
ja tavoitteellinen valmennuksen oma linja, jota tulee pystyä kehittämään jatkuvasti ja johdonmukaisesti. KIHU:n
johdolla toimintansa aloittaneen valmennuksen asiantuntijaryhmän tulee olla tässä työssä vahvana apuna. Kaikki
maastohiihtosuksen lajiryhmät tekevät tavoitteellista yhteistyötä kohti Sotshia. Ryhmä on valmentajien tukena
sekä tulee luennoimaan myös urheilijoille ajankohtaisista
asioista. Pääteemana kahden seuraavan vuoden aikana on

liiton kustantamaa leiritystä ei pystytty

teltiin tiiviisti yhteistyössä urheilijoiden
sekä heidän henkilökohtaisten valmen-

tajiensa kanssa ja tekemämme suunnitelmat onnistuivat hienosti.

Ulkomaanleirejä oli kolme, Ruhpolding, Obertilliach ja
Ramsau. Kaisa ja Mari leireilivät ja kilpailivat Norjan maajoukkueen kovien kilpakumppaneiden kanssa heinäkuun
lopussa.
Maajoukkue oli heterogeeninen ryhmä urheilijoita eri kehitystasoilla. Mistä syystä suunnittelun oli oltava
tarkkaa, että saivat mahdollisuuden kehittyä omassa tahdissaan. B maajoukkue leireili neljä viidestä leireistään A
maajoukkueen kanssa niin, että pystyimme toteuttamaan
ryhmäharjoittelua isossa ryhmässä. Moni asia pystyttiin
tekemään laadukkaasti: kuntoseurantaa mattotesteillä,
ammunnan entistäkin parempaa seurantaa, aseiden sekä
patruunoiden testausta Lapualla. Jarmo Punkkinen fyysisen kunnon valmentajana kaikkien kesäleirien aikana toi
lisää ammattimaisuutta tekemisiin, harjoitteluun ja tekniikkaseurantaan. Kim Hautaviita toimi voimavalmentajana ja hierojana, Mika Haapoja suunnitteli lajinomaiset
osuudet sekä leiriohjelmat ja toimi ampumavalmentajana.
Per-Ole Lindell toimi joukkueen johtajana ja päävalmentajana vastaten isoista linjauksista, logistiikasta, lento- ja
hotellivarauksista. Valmentautuminen ja leireily etenivät
hyvin urheilijoiden pysyessä terveinä.
Kontiolahden lyhyen valmistavan leirin peruuntumisen johdosta toiminta hajosi jonkin verran ratkaisevalla hetkellä ennen kauden alkua. Raskaat hiihto-olosuhteet
ruuhkaisilla laduilla huonolumisen alkutalven aikana vähensi laadukasta ja riittävän kevyttä määräharjoittelua, mikä näkyi lähinnä miesten alkukauden tulosten heikkoutena.
Kansainvälinen kilpailukausi alkoi kuitenkin hyvin:
Ennen maailmancupin alkua Idressä Sanna Markkanen
teki huippusuorituksen tuulisissa ja vaikeissa olosuhteis-
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Kuva: Muka Haapoja
Haettiin kovia maastoja ja ammuntaharjoittelua korkealla, Mari
Laukkanen Obertilliachin leirillä.

sa sijoittuen kahdeksanneksi kovassa kilpailussa. Samaten
maailmancup alkoi viime vuoden tapaan Kaisan hyvillä
suorituksilla. Kaikilla muilla olivat maailmancupin kolme
ensimmäistä viikkoa vaikeat, etenkin miesten tulokset olivat reilusti alakantissa. IBU cupin hyviä ensimmäiset suoritukset eivät saaneet jatkoa, kun urheilijat joutuivat IBU
Cup kisoihin ilman valmennusapua, vaikka suksihuolto
oli toki mukana.
Maailmancupin osalta Kaisa teki tasaisemman kauden kuin edellisenä vuonna: hän voitti maailmancupin
osakilpailun kaksi kertaa, neljä kertaa tuli 2. sija ja kolme
kertaa 3. sija. Mari teki läpimurron 20:n joukkoon sijoittuen 14., 20. ja 25 ja sai osallistua kaksi kertaa yhteislähtökisaan. Miesten parhaan tuloksen teki Jarkko Kauppinen
ollessaan 21. takaa ajokilpailussa. Ahti Toivasen parhaat
sijat olivat37. ja 39. Timon paras sijoitus oli 39. Sekaviestissä paras sijoitus oli 7. joukkueella Kaisa Mäkäräinen, Mari
Laukkanen, Jarkko Kauppinen, Ahti Toivanen Kontiolahden kotikisoissa - tärkeä tulos ajatellen tulevia Olympiaki-

Maapisteiden kehittyminen 2005–2012
Viimeistelyleiripaikkana ennen Ruhpoldingin MM kisoja oli Italian Ridnau (1230m). Kaisa, Ahti ja Jarkko olivat
Ridnaussa yhden viikon ja Ahti oli 9 päivää. Heidän harjoitteluaan paikan päällä olivat mahdollistamassa valmentajina Anatoli Khovantsev ja Jarmo Punkkinen, hierojana
Kim Hautaviita. Muille urheilijoille tarjottiin mahdollisuutta viimeistelyyn Lahdessa, mutta kaikki halusivat valmistautua kotona.
Järjestelyt ja lumiolosuhteet olivat huippuluokkaa
Ruhpoldingissa ja katsomot loppuunmyydyt jokaisena
kisapäivänä. Olosuhteet olivat vaihtelevat, kuten yleensäkin Ruhpoldingissa, mikä asetti huoltoryhmän taidot kovalle koetukselle. Huoltopäällikkönä toimi Emppu Rättö
ja huoltajina Raimo Isometsä, Timo-Jaakko Salokangas ja
Juha Kankkunen. Huoltotiimi suoriutui kisoista ja koko
kaudesta erinomaisen hyvin.
Kisojen ammunta- ja tuuliolosuhteet nousivat puheenaiheeksi ja vaikeat, nopeasti muuttuvat olosuhteet
vaativatkin erityisen tarkkaa seurantaa kilpailijoiden ja valmentajien osalta. Odotukset ja paineet olivat kovat Suomen
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korkean paikan harjoittelu sekä valmistautuminen Sotshin kisoihin. Lisäksi luodaan yhteinen kunnon seuranta- ja testausjärjestelmä.
IBU Cup kilpailutoimintaa pitää pystyä kehittämään siten, että B
maajoukkueen valmentaja pystyy jatkamaan työtään urheilijoiden tukena läpi kauden. Samalla pitää pystyä säilyttämään myös oman suksihuollon IBU Cupeissa. Urheilijoiden tulee saada kehittyä rauhassa IBU
Cupissa ennen kuin siirtyvät maailmancup-tasolle. Myös yhteistyötä
PV- ryhmän sekä Urheilukoulun kanssa pitää syventää ja tehostaa.
Kuluneen kevään johdosta myös nuorten harjoitteluun tulee uusi suunta: Kristian Holm lopettaa NMM ryhmän valmentajana ja koko toimintaan haetaan suomalaista valmennuslinjausta. Pysyäksemme
mukana tulevaisuudessa on pystyttävä satsaamaan entistä enemmän
myös NMM- ja KYKY- ryhmän valmennukseen. Kauden käynnistäminen ja suunnittelu on kestänyt pitkään, liitolla on uusia sponsoreita ja
taloustilanne on parempi kuin aikaisemmin. Uusilla henkilöresursseilla
uuden päävalmentajan johdolla on alkamassa jännittävä ja uusi kausi.

Kuva: Ross Burton
MM kisat Ruhpolding

Kuva: Ross Burton
Jarkko Kauppinen ampumapaikalla miesten sekaviestissä Kontiolahdella

Kuva: Ross Burton
Kaisa Mäkäräinen Kontiolahdella lehdistön haastateltavana

Kuva: Per-Ole Lindell
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Teksti ja kuvat: Jukka Haltia

Kevätliittokokous Oulussa 21.4.2012

Suomen Ampumahiihtoliitto järjes-

ti vuosittaisen kevätliittokokouksensa
Oulussa Oulun hiihtoseuran ja Oulun
kaupungin isännöimänä. Kokouksen

asialistalla olivat vuoden 2011 Vuosikertomus ja tilinpäätös.

Liiton puheenjohtajan
Olli Nepponenavaupusheenvuoro kokouksen
aluksi

Oulun kaupungin johto arvotti kokouksen niin tärkeäksi, että kaupunki halusi tarjota kokousväelle lounaan kaupungintalolla ennen varsinaista kokousta. Liiton puheenjohtaja luovutti Oulun Kaupungille liiton standaarin kiitoksena kaupungin panostuksesta kokousta kohtaa.
Ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen tilinpäätös
näytti plusmerkkistä lopputulosta, mikä on nykyisen hallituksen jäsenilta valtava ponnistus liiton ja sen kautta koko
lajin toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi.

Liiton puheenjohtaja Olli Nepponen kertoi kokousväelle niistä toimenpiteistä, millä nykyiseen taloudellisen
tulokseen on päästy ja miten on tarkoitus jatkaa nyt hyvin
alkanutta lajin vahvan nosteen mukanaan tuomaa kehitystä. Kiinnostus lajia kohtaan kasvaa koko ajan ja tähän kiinnostukseen vastaaminen on liitolle ja seuroille oiva mahdollisuus kasvattaa lajin harrastajien määrää ja sitä kautta
lisätä lajin tunnettavuutta koko maassa. Liiton kolmevuotinen nuorisoprojekti Urlus säätiön tukemana on yksi keino vastata tähän haasteeseen.
Vuosikertomukseen on koottu keskeisimmät tapahtumat ja tilastot vuodelta 2011. Kokouksen puheenjohtajana toiminut Mikko Keisu esitteli vuosikertomuksen, mistä
käytiin rakentavaa keskustelua ja joitakin kohtia täsmennettiin keskustelun pohjalta. Vuosikertomus ja sen liitteenä oleva tilinpäätös on kokonaisuudessaan luettavissa liiton kotisivuilta.
Ampumahiihtäjä-lehdestä käytiin pitkä keskustelu

ja kokous velvoittiki liittoa harkitsemaan jatkossa lehden
painetun version tuottamista nykyisen verkkoversion sijasta. Verkkoversioon päädyttiin syksyllä 2012 hallituksen
päätöksellä taloudellisista syistä.
Seurakyselyyn vastanneiden määrä jäi pieneksi,
minkä takia Seuratoimintavaliokunnalla ei ollut riittävää
tietopohjaa kattavan esityksen laatimiseksi seurojen toiminnasta.
Kokouksessa käytiin kiintoisa keskustelu Ahveniston
Ampumahiihtäjien esityksestä tarkentaa liiton sääntöjä siten, että asetta kannettaisiin mukana jo alle 17-vuotiaiden
sarjassa. Keskustelussa tuli esille kannanottoja puolesta ja
vastaan. Mitään päätöstä asiasta ei tehty, mutta esitys laitettiin Kilpailuvaliokunnalle valmisteluun ja mahdollinen
sääntöjen muutos tuodaan Syysliittokokoukselle päätettäväksi.
Kokouksessa nimettiin vuoden 2011 saavutuksista
parhaaksi ampumahiihtäjäksi Kaisa Mäkäräinen Kontiolahden Urheilijoista, parhaaksi nuoreksi ampumahiihtäjäksi Auli Kiskola Ahveniston Ampumahiihtäjistä ja Vuoden valmentajaksi Kimmo Koivunen Ahveniston Ampumahiihtäjistä.
Lopuksi liiton puheenjohtaja luovutti liiton standaarit Oulun Hiihtoseuralle ja Mikko Keisulle kiitoksena kevätliittokokouksen valmisteluista ja läpiviennistä.

Kokouksen jälkeen liiton puheenjohtaja Olli Nepponen kiitti kokouksen valmistelijoita
kuvassa Anne Talvensaari-Mattila ja kokouksen puheenjohtajaa Mikko Keisua luovuttamalla
heille Ampumahiihtoliiton pöytästandaarin.

Oulun kaupunki tarjosi kokousväelle lounaan ennen kokousta Oulun kaupungintalolla. Kuvassa kokousväkeä yhdessä kaupungin johdon kanssa ennen lounasta.
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Veteraanien SM-kilpailut
järjestettiin Raahessa
Miesten 35-sarjassa kärkikaksikko oli samana molempina päivinä. Kuhmo Ski:n Paavo Puurunen vei voiton
ylivoimaisesti ennen Kainuun Ärjyn Jari Anttosta. Omalle
seuralle mitaleita kertyi kisaviikonlopun aikana yhdeksän
kappaletta, joten kotikisat olivat menestyksekkäät. Viestissä miesten kovatasoisessa 180-sarjassa voiton vei Saloisten Reippaan kolmikko Risto Kittilä, Aarne Peltonen ja
Seppo Härkönen. Kansallisten kilpailujen lauantain normaalimatka oli yksi Lapua-cupin osakilpailu, jossa usealle
nolla-ampujalle nuorten sarjoissa jaettiin palkintopanoksia. Myös näissä sarjoissa käytiin kovia kilpailuja, ja oman
seuran nuoria saatiin moniin sarjoihin. Kilpailuja on mukava järjestää jo senkin takia, että omassa seurassa on niin
paljon kotikisoihin osallistujia.

Kilpailupaikkoihin on panostettu
Aurinko suosi kisoja molempina päivinä

Saloisten Reipas järjesti veteraanien SM-kilpailut Raahen
hiihto-ja ampumahiihtostadionilla 2.-4.3. Perjantaina kilpailtiin viestit, lauantaina normaalimatka ja sunnuntaina
pikamatka. SM-kilpailujen yhteydessä Reipas järjesti myös
kansalliset ampumahiihtokilpailut, joiden järjestämisestä
on kokemusta jo kahdelta aikaisemmalta vuodelta.
Kilpailunjohtaja Timo Mäkinen on tyytyväinen kilpailuihin ja ne sujuivat hyvin. Kilpailijoita tuli mukavasti, mutta Mäkinen toivoo, että etelän harrastajat löytäisivät myös pohjoisessa pidettävät ampumahiihtokilpailut.
- Olosuhteet kilpailuille olivat hyvät, ja pakkasiakaan ei
tarvinnut pelätä, Mäkinen toteaa.

Ampumahiihtostadionia on kehitetty vuosien aikana, jotta
suurempienkin kilpailujen järjestäminen olisi mahdollista. - Ampumarata on laajennettu 30-paikkaiseksi ja kaikkien kilpailumuotojen järjestäminen onnistuu, Mäkinen
kertoo. Latujen kehittämisessä on otettu huomioon ampumaradan sijainti ja niihin on tulossa myös lisää haastetta, kun suljetun kaatopaikan maisemointi saadaan päätökseen, ja latu-urat kulkemaan siellä.
Mäkinen on tyytyväinen järjestelyryhmään, kilpailuorganisaatio testattiin aikaisemmin talvella järjestetyissä
Pohjois-Suomen mestaruuskilpailuissa. - Meillä on kokeneita toimitsijoita, joilla monilla on itselläänkin ampumahiihtotausta, joten ei tarvinnut olla huolissaan heidän toimimisestaan ampumapaikkatoimitsijoina.

Seuralla paljon nuoria
Saloisten Reippaan nuorten harrastajien määrä on kasvanut vähitellen ja menestystä alkaa tulla. Kevään SM-hiihdoissa Reippaan nuoret keräsivät kymmenen mitalia. Lauri Peltoniemi ja Riikka Haataja ovat ikäluokkansa kärkeä
17- vuotiassa, Aapo Erkkilä ja Lauri Mannila menestyivät
15- ja 14-sarjassa.
-Myös nuoremmissa sarjoissa tuli mitaleita, ja 13-vuotiaiden poikien sarjaan saatiin jopa kaksi viestijoukkuetta,
Mäkinen kertoo tyytyväisenä ja pitää tällaista mitalimäärää huippusaavutuksena. Hän pitää seuran viikottaisia yhteisharjoituksia yhdessä Jorma Kortessalon kanssa, joissa
käy parhaimillaan yli kymmenen nuorta.- Tavoitteena on
saada nuorille hyviä suorituksia jatkossakin, jotta innostus
lajiin säilyy, Mäkinen tiivistää.

Pystyammuntaa Aarne Peltonen M60 sarjaa
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Teksti: Jarno Lautamatti
Kuvat: Raimo Määttä

Maailmancup oli jymymenestys

Ampumahiihdon maailmancup saapui yhden välivuoden jälkeen taas Kontiolahdelle 6.-12.2.2012. Talven 2010
maailmancup osoitti, että järjestelyt olivat edenneet monta askelta eteenpäin aiempien vuosien cupeista. Tällä kertaa pyrittiin järjestelyitä viemään jälleen kohti parempaa
lopputulosta. Tähtäimessä siinsivät jo vuoden 2015 MMkilpailut.
Kisojen järjestelyt aloitettiin keväällä 2011 ja ne etenivät omaa tahtiaan. Ainoa järjestäjää askarruttanut asia
oli kisojen ajankohta, jonka Kansainvälinen Ampumahiihtoliitto oli asettanut helmikuulle. Pakkasriskiin varauduttiin vakuutuksin, mutta usko kisojen järjestämiseen ei
horjunut missään vaiheessa.
Kisojen lipunmyynti aloitettiin syyskuussa ja ennakkomyynti osoittikin, että maailmancupiin oli saapumassa
huomattavasti suurempi yleisöjoukko kuin edellisellä kerralla. Karelia Expertin kanssa toista kertaa hoidettu ulkomaanmarkkinointi onnistui jälleen erinomaisesti tuoden
paikalle lukuisia ulkomaalaisia kisavieraita.

Kisaohjelma muuttui, sekaviesti
avausmatkana
Helmikuun alkupuoli toi jälleen jännitystä. Pakkaset kiristyivät ja lukemat pyörivät lähes -30 asteessa. Sääennusteet
kuitenkin näyttivät kelin lauhtuvan kisaviikolle. Harjoituspäivinä pakkanen oli edelleen raju ja urheilijat olivat topanneet itsensä lähes Michelin-miehen näköisiksi. Edelleen saatiin jännittää keliä.
Alkuperäisessä ohjelmassa kisat oli tarkoitus avata
pikamatkoilla, sitten olisi vuorossa ollut takaa-ajo ja viikonloppu olisi päättynyt sekaviestiin. Perjantain pakkasennuste näytti kuitenkin sellaiselta, että kyseisenä päivänä
olisi mahdollista viedä ainoastaan yksi kilpailu läpi. Tä-
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män perusteella kilpailuohjelma muuttui ja perjantaina
aloitettiin kisat sekaviestillä. Pikakilpailut ja takaa-ajot
puolestaan siirtyivät päivällä eteenpäin.
Suomen joukkueen kokoonpano sekaviestissä oli
Kaisa Mäkäräinen, Mari Laukkanen, Ahti Toivanen ja
Jarkko Kauppinen. Vahvasti paikallisista urheilijoista
koostunut joukkue oli kisassa lopulta seitsemäs Ranskan
viedessä voiton.
Kovasta pakkasesta huolimatta avausmatkaa oli seuraamassa noin 5000 katsojaa ja tunnelmaa riitti. Ulkomaiset kisaturistit loivat oivan tunnelman stadionille.

Kaisa pikamatkalla toinen
Avauspäivän jälkeen sää lauhtui selkeästi ja loput kilpailut
saatiin läpivietyä hyvissä olosuhteissa. Entistä suurempi
yleisökin löysi tiensä stadionille toisena kilpailupäivänä ja
arvioiden mukaan katsojia oli noin 8000 henkeä. Samalla
se oli suurin yleisömäärä, mikä on stadionilla ollut maailmancupissa yhtenä kilpailupäivänä. Ja jos oli vuonna 2010
paljon venäläislippuja katsomossa, niin tällä kertaa määrä
ei ollut ainakaan vähentynyt. Positiivista oli myös se, että
kotimaiset katsojat olivat ottaneet Suomen lippuja ja muita
kannustusbanderolleja mukaan.
Miesten pikakilpailun voittoon hiihti Ranskan Martin Fourcade, jolle voittaminen Kontiolahdella oli tuttua
jo vuodelta 2010. Äärimmäisen niukasti kakkossijalle jäi
hurjan kannustuksen saanut venäläinen Timofey Lapshin.
Hän hävisi Fourcadelle niukasti 0,6 sekuntia. Sveitsin Benjamin Weger hävisi samaisen 0,6 sekuntia Lapshinille ollen kolmas. Suomalaisista Ahti Toivanen oli kisassa sijalla
39. ja nappasi samalla pari maailmancup-pistettä.
Naisten kisassa jännitystä riitti myös yllin kyllin.
Kotimaisemissaan kilpaillut Kaisa Mäkäräinen oli yhtenä ennakkosuosikkina ja hän kesti hyvin nämä paineet.

Makuupaikan yksi sakko pudotti hänet toiseksi ja edelle
ehti ainoastaan maailmancupin kokonaiskilpailun johtaja Saksan Magdalena Neuner. Neuner päihitti Kaisan 12,3
sekunnilla. Valko-Venäjän Darya Domracheva oli kolmas
jääden Kaisasta 4,7 sekuntia. Myös Mari Laukkasen hyvät
otteet eivät jättäneet ketään kylmäksi. Laukkanen nappasi
kisasta sijan 19.

Päätöspäivä Kaisan ja Ole-Einarin
komennossa.
Sunnuntain takaa-ajoissa riitti tunnelmaa. Yleisöä stadionilla oli hitusen vähemmän kuin lauantaina, mutta paikalle oli joka tapauksessa noin 7000 katsojaa. Tämä takasi
kovaäänisen kannustuksen myös päätöspäivänä ja tunnelmaa oli vaikka muille jakaa.
Miesten kisaan kärjessä lähtenyt Fourcade ei pystynyt ottamaan toista voittoa samana viikonloppuna.
Kaikkien aikojen miesampumahiihtäjä Norjan Ole-Einar
Björndalen näytti, että vanhakin vielä osaa. Fourcaden
kiertäessä sakkokierroksen kolmesti, Björndalen kiersi
ainoastaan kahdesti ja löi ranskalaisen 13,8 sekunnilla.
Yleisö kannusti voittajaa sellaisella äänenvolyymillä, ettei
vastaavaa ole aiemmin kuultu stadionilla. Lisäksi venäläisen Dmitry Malyshkon kolmas sija sai yleisön äänijänteet
venymään äärimmilleen. Kisan ainoa nolla-ampuja oli
Suomen Jarkko Kauppinen, joka nosti sijoitustaan yli 20
sijaa ollen lopulta sijalla 21.
Naisten kisasta odotettiin vähintään yhtä sähköistä ja sitä se olikin. Toisena matkaan lähtenyt Mäkäräinen

nautti kotiyleisön edessä kilpailemisesta ja kisan ainoaksi kauneusvirheeksi jäi toiselta makuupaikalta tullut yksi
sakko. Samalla kun kisaan ensimmäisenä startannut Neuner keräsi kisasta yhteensä neljä sakkoa, oli Kaisan kauden toinen voitto varma. Neuner jäi lopulta 35,9 sekunnin
päähän Kaisasta ja Domracheva otti toisen kolmossijan.
Domracheva ampui samat sakot kuin Neuner ja hävisi toisen sijaan ainoastaan 1,1 sekuntia.

Oikealla tiellä kohti MM-kisoja
Kontiolahden maailmancup osoitti, että järjestelyt tekniseltä osaltaan ovat hyvällä tasolla. Kansainvälisen huipputapahtuman järjestäminen vaatii kuitenkin vielä lisäpanostuksia, kun ollaan menossa kohti vuoden 2015 MM-kisoja. Matkan varrella on vielä edessä maailmancup talvella
2014, joka toimii MM-kisojen esikisana.
Kolmen maailmancup-päivän aikana stadionilla oli
yhteensä 20 000 kävijää. MM-kisoissa pyrkimyksenä on
saada kyseinen katsojamäärä paikalle jokaisena kilpailupäivänä. Tämä vaatii alueen kehittämistä ja tapahtuman
hyvää etukäteissuunnittelua. Mahdollisuudet tähän ovat
kuitenkin erinomaiset. Ollaan ylpeitä jo tähän astisista saavutuksista ja mennään reippain mielin kohti uusia
haasteita.
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Kuvat: Reijo Väisänen

Tulevaisuuden huiput nuorten
MM-kisoissa
Hyvä että oli viimeiset kilpailijat saapuneet maaliin maailmancupissa, kun Kontiolahdelle alkoi saapumaan jo ensimmäiset joukkueet nuorten MM-kilpailuihin. Vaikka kisojen
välissä oli viikko aikaa, osa joukkueista saapui Pohjois-Karjalaan hyvissä ajoin valmistautumaan tuleviin MM-koitoksiin.
Ensimmäinen virallinen harjoituspäivä joukkueilla oli vasta
17.2. ja kisojen viimeiset koitokset oli tarkoitus käydä 26.2.
Kilpailuorganisaatio ja suuri talkoolaisjoukko ei juuri ehtinyt henkeä vetämään väliviikolla, koska MM-valmistelut painoivat päälle. Tilajärjestelyt menivät tietyiltä
osin uusiksi ja esimerkiksi stadionin piha-alueella olleet
suuret yleisö- ja VIP-teltat purettiin pois. Kiirettä piti,
mutta kokenut organisaatio selvisi haasteesta loistavasti.

Hulppeat avajaiset Joensuu Areenassa
Kisat avattiin virallisesti sunnuntaina 18.2. Joensuun Areenassa. Areenaan oli luotu avajaisille hienot puitteet mahtavine valoineen ja jättiscreeneineen. Musiikista vastasi Joensuun Yliopiston puhallinorkesteri Rytmihäiriköt, jossa
aikoinaan opiskelu-uransa alkutaipaleella vaikutti myös
muuan Kaisa Mäkäräinen. Rytmihäiriköiden hittikimaran
aikana 33 kisamaata saapuivat Areenalle juhlallisesti.
Maakunnan, kisaorganisaation ja Suomen Ampumahiihtoliiton tervehdysten jälkeen Kansainvälisen Ampumahiihtoliiton ensimmäinen varapresidentti Sergey
Kuschenko avasi kilpailut. Kaikki oli valmista seuraaville
seitsemälle kilpailupäivälle.

Yllätysten sävyttämät normaalikilpailut
Kisaviikko starttasi käyntiin normaalimatkoilla. Maanantaina olivat vuorossa 19-vuotiaiden naisten sekä miesten
kisat ja tiistaina puolestaan 21-vuotiaiden sarjat. Avauspäivänä voitot menivät lajin suurmaihin, kun Saksan Julia
Bartolmeas vei naisten mestaruuden ja miesten puolella
nopein oli Ranskan Aristide Begue. Suomalaisista naisten
sarjassa Auli Kiskola oli 24., Tiia-Maria Talvitie 40. ja Meri
Maijala 60. Miesten puolella Henri Lehtomaa oli 43., Heikki Laitinen 50., Mikael Koivunen 52. ja Erik Sinkko 61.
Tiistaina saatiinkin sitten jo kokea yllätyksiä, kun
naisten sarjassa koettiin todellinen jymypaukku. Hollantilainen Chardine Sloof vei naisten kisan erinomaisen
ammuntansa ansiosta. Erittäin vaikeissa tuuliolosuhteissa
käydyssä kilpailussa Sloof ampui ainoastaan yhden ohilaukauksen ja hankki samalla Hollannin kautta aikain ensimmäisen MM-kultamitalin ampumahiihdossa. Naisissa
Rita Nurmenrinta oli 53.
Lähes yhtä yllättävä oli miesten kilpailu, kun kanadalainen Kurtis Wenzel onnistui ampumapaikalla Sloofin
tavoin. Yksi sakkominuutti takasi myös hänelle mestaruu-
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den. Suomalaisittain kisa tarjosi myös ilonhetkiä, kun Olli
Hiidensalo oli sijalla 12. Ollille oli tarjolla todellinen jymypaukku, mutta viimeisen ampumapaikan harmittavat
kolme ohilaukausta pudottivat hänet aivan terävimmästä
kärjestä. Joka tapauksessa suoritus oli erinomainen.

Viestit täynnä dramatiikkaa
Seuraavat kaksi kilpailupäivää oli pyhitetty viesteille, jotka
olivat lopulta varmaan koko kisaviikon jännittävimmät.
19-vuotiaissa naisissa hienoisen yllätyksen aiheutti Ukraina, joka oli vakuuttavassa vedossa sekä ampumapaikalla
että ladulla. Ainoastaan neljällä varapanoksella kisan selvittänyt joukkue voitti MM-kultaa lähes minuutin erolla
ennen toiseksi tullutta Ruotsin joukkuetta. Kolmanneksi jäi Itävalta hurjan loppukiri kamppailun jälkeen. Eroa
Ruotsiin jäi 1,2 sekuntia. Suomi jäi sijalle 14.
Samanikäisten miesten kisassa Ranskan joukkue oli
vahvin ja samalla Aristide Begue otti jo toisen kultamitalin kisoissa. Ruotsin vahva päivä jatkui, kun miehet ottivat
toisen hopean. Ennakkosuosikkina kisaan lähtenyt Saksa
joutui tyytymään pronssiin. Runsaasti sakkokierroksilla
viihtynyt Suomen joukkue oli vasta sijalla 19.
Naisten 21-sarjassa Norja nappasi kisojen ensimmäisen kultamitalin. Edellisen vuoden kärkijoukkue Italia nappasi hopeaa. Norjan Hilde Fenne otti kisassa toisen
MM-mitalin. Ensimmäinen oli 19-vuotiaiden naisten normaalimatkan pronssi. Suomen joukkue oli sijalla 17.
Norjalaisten vahva panos viesteissä jatkui miesten
puolella. Täysin suvereenin esityksen jälkeen norjalaiset
nappasivat päivän toisen kultamitalin. Hopeasta ja pronssista käytiinkin sitten aivan erilainen kamppailu. Tshekki, Venäjä ja Ranska lähtivät viimeiseltä ampumapaikalta lähes samalla hetkellä. Kilpailu huipentui näiden kolmen joukkueen
kesken vasta loppusuoralla. Tiukimman venytyksen maalilinjalle teki Tshekin Michal Krcmar, joka voitti Venäjän ankkurin 0,1 sekunnilla. Neljänneksi jäänyt Ranska hävisi Venäjälle samoin 0,1 sekuntia. Suomalaisnelikko päätyi sijalle 12.

Pikamatkat jatkuivat norjalaiskomennossa
Hilde Fenne jatkoi siitä, mihin viestissä oli lopettanut.
19-vuotiaiden naisten pikamatkalta tuli viikon toinen MMkulta ennen Bulgarian Niya Dimitrovaa. Suomalaisittain
saatiin jälleen olla tyytyväisiä, kun Auli Kiskola oli sekä ampumapaikalla että ladulla hyvässä iskussa. Puhtaan ammunnan ja hyvän hiihdon seurauksena oli 11. sija. Se jäi myös
parhaaksi suomalaissuoritukseksi kisoissa. Jenny Ingman
oli sijalla 49., Meri Maijala 58. ja Tiia-Maria Talvitie 64.
Norjalaisjuhlat jatkuivat myös miesten puolella, kun
isoveljensä Tarjein jalanjälkiä seuraava Johannes Thingnes

Boe vei kirkkaimman mitalin. Parhaana suomalaisena oli
Mikael Koivunen. Hän oli kisan 36. nopein. Erik Sinkko
oli 46., Henri Lehtomaa 55. ja Antti Repo 69.
Ilman mestaruuksia ollut Venäjä kirkasti ilmettään
21-vuotiaissa voittamalla sekä naisten että miesten sarjat.
Naisissa voittoon hiihti Elena Ankudinova ja miehissä Maxim Tsvetkov. Lisäksi naisissa pronssi matkasi Venäjälle. Näiden sarjojen muut mitalit matkasivat Ranskaan. Naisissa Rita
Nurmenrinta oli 50. ja Krista Berg 53. Miehissä Atte Kiskola
49., Aku Moilanen 51., Olli Hiidensalo 58. ja Mika Lammi 76.

Kisat huipentuivat takaa-ajoihin
Rankka kisaviikko päättyi kaikkien sarjojen takaa-ajoihin. Yllätyksiä oli jälleen luvassa, kun N19-sarjassa voitto
matkasi Viroon. Ainoastaan yhden sakon ampunut Grete Gaim nousi sijalta kymmenen kisan voittoon. Kärjessä
matkaan lähtenyt Fenne putosi mitaleilta ollen lopulta viides. Auli Kiskola joutui taipumaan sijalle 23. Meri Maijala
nousi reilut 10 sijaa ollen 46. ja Jenny Ingman oli 50.
N21-sarjassa hollantilainen Chardine Sloof osoitti toistamiseen ampujanlahjojaan. Neljä ampumapaikkaa
puhtaasti ja samalla Sloof nousi kisan voittoon ottaen toisen
mestaruutensa Kontiolahdelta. Krista Berg nousi parhaimmaksi suomalaiseksi ollen 47. ja Rita Nurmenrinta oli 54.
Viikon ylivoimaisimmasta suorituksesta vastasi
19-vuotiaissa miehissä Norjan Johannes Thingnes Boe.
Tasan kahden minuutin voittomarginaali ei jättänyt selittelyille sijaa. Mikael Koivunen nousi kaksi pykälää ja oli
sijalla 34. Erik Sinkko oli 36. ja Henri Lehtomaa 40.
21-vuotiaissa Tsvetkov onnistui pitämään kärkipaikkansa ja näin päätösmatkan MM-kulta meni Venäjälle. Pikamatkalla epäonnistunut Hiidensalo oli jälleen vahvassa
vireessä ja nosti sijoitustaan lähes 30 sijaa. Lopullinen sijoitus hänellä oli 31. Atte Kiskola oli 42. ja Aku Moilanen 45.

Kisat onnellisesti päätökseen
Nuorten MM-kisat onnistuivat järjestelyiltään hyvin. Jälleen kerran nähtiin talkoolaisten osaaminen ja venyminen
järjestelyissä. Seitsemän kilpailupäivää ja lisäksi pari harjoittelupäivää oli suuri voimainkoetus, josta selvittiin hienosti.
Nuoret tulevaisuuden huiput osoittivat myös erinomaisia otteita kilpaladuilla. Riemua riitti ja vastavuoroisesti
pettymyksiäkin koettiin, kuten urheiluun kuuluu. Yhteensä
16 maata pääsi mitalin makuun. Kisat nostivat esille monia
tulevaisuuden nimiä; Fenne, Boe, Tsvetkov, Begue ja Sloof.
Edellisen kerran Kontiolahdella nuorten MM-kisoissa vuonna 2005 oli muun muassa seuraavia nimiä; Neuner, Domracheva, Johnson (nyk. Ekholm), Svendsen ja
Ustyugov. Seuraavan muutaman vuoden sisällä nähdään
kuinka moni näistä nuorista on maailman huipulla kestomenestyjänä. Osa mahdollisesti mitaleilla jo vuoden 2015
MM-kisoissa näissä samoissa maastoissa. Aika näyttää.

Olli Hiidensalo oli
normaalimatkalla
sijalla 12.
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Tuusulan Voima-Veikot
1937-2012
Tuusulan Voima-Veikot perustettiin virallisesti
11. helmikuuta 1937 Toiminta lähti ripeästi
alkuun hiihdossa ja suunnistuksessa

Tänään TV-V on noin 400 jäsenen seura, jonka lajit ovat
ampumahiihto, hiihto ja suunnistus. Ampumahiihdon harrastus alkoi Tuusulassa 1970-luvulla Reijo Rikalan toimesta
Tuusulan Varuskunnan ampumaratojen ollessa keskeisenä
harjoituspaikkana. Hiihtojaostossa alkanut ampumahiihdon harrastus poiki oman jaoston seuraan vuonna 1982.
Tuusulan Urheilukeskuksen rakentaminen ja ampumahiihtostadionin valmistuminen vuonna 1986 nosti TVV:n ampumahiihdon uudelle tasolle. Ensimmäiset kilpailut 29 ampumapaikkaisella stadionilla pidettiin 28.9.1986.
Ampumahiihtostadionin rakentamiseen keskeisesti myötävaikuttivat Antti Simola ja Veikko Kostiainen kunnan
edustajina sekä Pekka Räikkönen ja Reijo Rikala TV-V:sta.
Ampumahiihtostadionin rakentaminen Tuusulan
Urheilukeskukseen teki mahdolliseksi, että Pekka Räikkösen innostavastivetämänä seuran ampumahiihtäjät nousivat kansalliseen kärkikaartiin ja parhaat kansainväliselle
tasolle. Alusta saakka ampumahiihdon harrastajat ovat
tulleet paitsi Tuusulasta niin myös koko pääkaupunkiseudun alueelta.
Kuluneet 25 vuotta ovat osoittaneet, että ampumahiihdolla on paikkansa Tuusulan urheiluelämässä. Monessakaan muussa lajissa Tuusulassa ei ole päästy nauttimaan
kansallisista ja kansainvälisistä kärkisijoista – olympiamitalista puhumattakaan.
Stadionaluetta on kehitetty pienin askelin valmistumisestaan alkaen. Vuonna 2003 Tuusulan Voima-Veikkojen
edellytykset järjestää arvokilpailuja parantuivat oleellisesti,
kun ampumahiihtostadionin laajennus valmistui, uusi tuloslaskentaohjelma ja sähköinen ajanotto otettiin käyttöön
sekä latupohjia levennettiin. Alueen mitoitukset vastaavat
nyt vaativampienkin kilpailujen teknisiä vaatimuksia.

Ville Räikkönen - TV-V:n ikoni
Vuosi 1998 on jättänyt seuran historiaan pysyvän jäljen.
Se oli seuramme ampumahiihdon tähän asti merkittävin
toimintavuosi. Ville Räikkönen menestyi Naganon olympialaisissa erinomaisesti voittaen pronssimitalin pikakilpailussa. Sama onnistuminen siivitti Villen kautta myös
MC ja MM kilpailuissa.
Ville Räikkösen kansainvälinen ura kesti 11 vuotta. Kanadan Canmoressa vuonna 1992 Räikkönen voitti
nuorten MM-kilpailuissa 10 kilometrillä pronssia. Sen
jälkeen hän kiersi säännöllisesti maajoukkueen muka-
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Ville Räikkönen toisen olympiamitalivoittajan Lauri Vilkon
onnittelemana 24.2.1998.

na maailmancupin kilpailuja. Vuonna 1994 hän voitti 20
km:llä EM-pronssia ja kuului myös samana vuonna olympiajoukkueeseen Lillehammerissa, mutta ei päässyt silloin
starttaamaan.
Vuodesta 1996 lähtien Räikkönen sai maailmancupin kilpailuissa jo sijoituksia kuuden parhaan joukkoon.
Osrblien MM-kilpailuissa 1997 hän oli jokaisessa viidessä
startissaan sijoilla 6–8.
Olympiakausi 1998 oli kuitenkin Villen uran kohokohta. Pokljukan MM-kilpailussa Räikkönen oli takaaajossa viides, mutta varsinainen paukku tuli Naganon
olympialaisissa. Ville Räikkönen otti pikakisassa olympiapronssia, vaikka pystypaikka toi yhden sakkokierroksen.
Vuotta myöhemmin Ville Räikkönen jatkoi olympiakomitean valmennusryhmässä ja osallistui ampumahiihdon maailmancupiin ollen lopputuloksissa 33. Kausi
ei mennyt aivan edellisen vuoden malliin. Paras sijoitus oli
Holmenkollenilla 15. Parhaimmillaan Ville oli viestikisojen avausmatkoilla. Seuraavatkin vuodet kuluivat Suomen
ampumahiihdon huipulla ja vuonna 2002 Ville osallistui
Salt Lake Cityn talviolympialaisiin. Vuonna 2003 Ville
Räikkönen lopetti pitkän ja menestyksekkään huippuurheilu-uransa ottaen kuitenkin vielä osaa kansallisen
tason kisoihin. Ville vei määrätietoisesti opiskelunsa päätökseen, siirtyi työelämään ja aloitti uuden harrastuksen
riippuliidon parissa

Olympiamitalin jälkeen Juutilainen ja Seppälä
johtoon

Kuvat Jorma ja Leila; Juha

Jorma Juutilainen ja Juha Seppälä ovat vetäneet TV-V:n ampumahiihtoa parivaljakkona jo 13 vuotta. Vuonna 1999 vahvaa asiantuntemusta seuraan toi tuore jaoston puheenjohtaja Jorma Juutilainen. Hänellä oli kansainvälinen tuomarikortti ja hän kuului SAhL:n kilpailu- ja
sääntövaliokuntaan. Erityisen merkittävää TV-V:n ampumahiihdon
kehitykselle on ollut hänen aseteknillinen osaamisensa ja ampumatietämyksensä. Jorma Juutilainen aloitti myös Ampumahiihtoliiton SMpistetilastoinnin ja ylläpiti sitä vuoteen 2011 asti. Suomen Ampumahiihtoliitto kutsui syyskokouksessaan vuonna 2007 Jorma Juutilaisen
ensimmäiseksi kunniajäsenekseen. Jorma Juutilainen on kuulunut pitkään SahL:n kilpailu- ja sääntövaliokuntaan varapuheenjohtajana.
Seuran 14.4.2012 julkaistu historiikki kertoo Juutilaisen omasta
kilpailumenestyksestä vuodelta 2000 ”Veteraanien MM-ampumahiihdoissa Marja Leinonen ja Jorma Juutilainen voittivat komeasti sarjansa ja toivat kotiin roppakaupalla mitaleja useampana vuotena. Marja
Leinonen sai veteraanien MM-ampumahiihdoista kaksi kultamitalia ja
Jorma Juutilainen kultamitalin ja kaksi hopeamitalia, toinen tuli viestistä Suomen joukkueessa.”
Vuonna 2000 ampumahiihdossa aloitettiin järjestelmällinen
nuorten valmennus, koska nähtiin, että jatkuva menestys vaatii jokavuotisen lajin aloittavan uuden ikäluokan. Ampumahiihtokoulu järjestettiin jo toukokuusta alkaen kerran viikossa eikä vasta syksyllä kuten
aikaisemmin. . Ampumahiihdon pariin oli myös saatu pääkaupunkiseudun hiihtoa harrastavia nuoria muista seuroista. SM-pisteiden perusteella TV-V oli neljänneksi menestynein seura koko maassa.
Vuosituhannen vaihteessa seuran nuoret naiset olivat kohonneet
lähelle kansainvälistä tasoa. Sanna Huuki osallistui Euroopan nuorten
talviolympialaisiin ja Pekka Räikkösen valmennettava Jenni Rytkölä
nuorten MM-kisoihin. Kotimaisissa SM-kisoissa tytöt saavuttivat kultaa ja hopeaa.

Tuusulan Voima-Veikot on pysytellyt SM-pistetilastossa muutamaa harvaa vuotta lukuun ottamatta aivan kärjen tuntumassa. 2000 luvun alusta on syytä mainita Ville Räikkösen ja Marja Leinosen lisäksi
seurassa menestyksellisesti urheilleita Henri Leinonen, Jenni Rytkölä,
Sanna Huuki, Ossi Vuola, Timo Seppälä, Laura Pokela, Mikko Kolehmainen, Mikko Heikkinen, Joonas Ingerö, Elina Kuusisto, Pia Eronen,
Marjo Virtanen, Olli Hiidensalo, Joona Jenke, Sannariikka Jenke, Anna
Hiidensalo, Saanamari Manneri ja Erika Pyssysalo.

Uusi tuleminen 2010 luvulla
Seuravaihdot ja lopettaminen söivät TV-V:n menestystä arvokilpailuissa 2000 luvun alussa. Oli uuden alun paikka. Lähestyttäessä 2010 lukua
seuran junioritoiminta vilkastui. Ampparikoulu toi uusia nuoria, jotka motivoituneesti kehittivät lajitaitojaan säännöllisissä harjoituksissa.
Menestystäkin on tullut kiitettävästi. Määrällisesti TV-V:n nuoria on
tällä hetkellä ehkä hieman vähemmän kuin runsas viisi vuotta sitten.
Kuitenkin TV-V:n nuorten menestyksestä vuonna 2011 kertoo, että
saavutimme ampumahiihdossa ja –juoksussa yhteensä 26 SM mitalia.
Nimet Erika Pyssysalo, Jenny Ingman, Erika Tonteri, Aleksi Luhtanen,
Jaakko Visti, Joona Blomster, Jaakko Ranta, Anton Pyssysalo, Tuomas
Harjula, Jesse Blomster ovat nuorten sarjoissa kilpakumppaneilleen tuttuja. Ja lisää on tulossa.
Kuvat Jaakko Ranta; Jenny Ingman

TV-V pääkaupunkiseudun keskeisenä ampumahiihtoseurana
tuntee vastuunsa ampumahiihdon ilosanoman levittämisestä pääkaupunkiseudun nuorille. Tässä tehtävässä seura on aktiivisesti mukana
SAhL:n projektissa, jonka päämääränä on saada paikallisia maastohiihtojunnuja kiinnostumaan myös ampumahiihdosta. Pää tälle yhteistyölle avattiin tänä keväänä, kun 18 Pakilan Vedon junnua kävi kokeilemassa ampumahiihtoa erinomaisin tuloksin.

AH palkitsemiset
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Teksti: Esko Upola
Kuvat: Martin Maasik
Ammunta.-analyysi: Tapio Aho

Ampumahiihdon SM-kisat 30.3.-1.4.2012
Rovaniemellä Toramon ampumaradalla
auringonpaisteessa
Ounasvaaran Hiihtoseura sai tehtäväkseen järjestää nuorten ampumahiihdon SM-kisat vuodelle 2012. Kisoihin liitto lisäsi myös yleiset sarjat. Meille järjestäjille tämä päätös
oli tietysti mieluinen lisä, toisihan se enemmän kilpailijoita, mutta samalla se myös lisäsi järjestäjien työtä. Järjestelyt aloitettiin välittömästi. Majoitusvaraukset teimme
heti Lapin Urheiluopistolle, vuoden etuajassa, mutta valitettavasti emme saaneet riittävän suurta kiintiötä varattua. Ajanottorakennuksen muutostöihin kului lähes vuosi,
muutostyöt ovat nyt loppusuoralla. Syksyllä heti lumien
tultua aloitimme latu-urien tamppauksen latutampparilla ja varmistimme urien riittävän leveyden ja latupohjien
keston. Joidenkin mielestä urat saisivat olla leveämmätkin,
mutta Toramon ampumaradan aidattu alue tuo mukanaan
omat rajoitteet, jotka on vain hyväksyttävä. Toramolla toimii ampumahiihtäjien lisäksi 5 muuta ammuntaa harrastavaa seuraa.
Kisoja edeltävät 3 viikkoa olivat kiireiset. Ammunnanjohtaja huolehti ampumapaikan ja taulujen kunnon,
kaikki taulut tarkistettiin ja vialliset osat vaihdettiin uusiin. Itse kisassa ei tullut yhtään teknistä ongelmaa, jonka
vuoksi ampumapaikka olisi pitänyt sulkea. Parkkipaikkoja aurattiin laajalti olettaen niiden riittävän. Kaikki mahtuivat, mutta täyttä oli. Ratamestari ja stadionpäälikkö

suunnittelivat ja toteuttivat stadionalueen liikenteen. Aikataulujen laadinta mietitytti. Aikataulut pitivät eikä turhaa odotusaikaa jäänyt kuin miesten yhteislähdön alkuun,
valmista olisi ollut ½ tuntia aikaisemmin.
Talkoissa oli kaikkiaan n. 100 henkilöä, osa koko
ajan, osa päivän tai kaksi. Sitoutuminen omaan tehtävään
oli esimerkillistä. Kukaan ei poistunut työpaikaltaan kesken päivän, vaikka kilpailut kestivät aamusta iltaan, kello
8.00 aloiteltiin ja kisapäivät päättyivät klo 18.00. Mukana
talkoissa oli myös Toramon ampumaradan muiden seurojen edustajia Erä- Rajasta ja Hirvenhiihtäjistä.
Poimintoja kisapäiviltä:
Yleisöä oli paljon joka päivä, kiitos Kaisa Mäkäräisen, ja perjantai-illan viestin, Sami Jauhojärven ja Martti
Jylhän esiintymisen. Lapin Kansa hehkutti asiasta ennakkoon ja se näkyi yleisöryntäyksenä. Kiinnostusta oli myös
Metsähallituksella, joka talvipäivien lomassa toi Toramolle omat kannustusjoukkonsa. Ison kilpailutapahtuman
kolme kulmakiveä ovat suorituspaikat, joiden pitää olla
kunnossa, tulospalvelu ja kenttäkuulutus. Onnistuimme
näissä, tulokset tulivat ilmoitustaululle nopsaan ja kuuluttajat huolehtivat, että yleisö viihtyy ja tietää tilanteen. Ammuntaahan oli helppo seurata ampumakatoksen penkalta.
Radat ja ampumapenkka kestivät hyvin koko viikonlopun

ajan. Miesten yhteislähdön karsintaa kannattaa vielä kilpailutoimikunnassa miettiä. Kisaan piti ilmoittautua ennakkoon ja lauantain listan 20 parasta pääsi mukaan. Osa
jäi kisasta pois ”aamupalapäätöksellä”. Tietoa poisjäänneistä järjestäjälle ei tullut, puskaradio kertoi tilanteen, viivalle ei ilmestynyt 25 kilpailijaa, osa karsiutuneista oli katsomossa, vaikka olisi halunnut hiihtää. Olisko tässä jatkossa
velvollisuutensa laiminlyöneelle kilpailijalle rangaistuksen
paikka?
Aseentarkistuksessa oli voimassa uusi sääntö vain
1.4. jolloin tarkistettiin piipun pituus, jotkut hämmentyivät, mutta asetarkastajien ilmoitettua säännön olevan
voimassa ”vain tänään” hymy hiipi huulille. Yleisenä huomiona asesepän palaute oli turhan likaiset aseet. Useissa
aseissa oli pikeä ja nokea niin paljon, että lukon avaaminen
oli voimalaji. Aseseppä kehottaakin huoltamaan aseet!
Ounasvaaran Hiihtoseura kiittää mukana olleita, kilpailijoita, huoltajia, toimitsijoita, tukijoita ja runsaslukuista yleisöä.

Yhteensä				S A K O T						0+0
			
Kilpailijoita
			 539		

1.Makuu 2.Makuu 1.Pysty
576
303
416

M13/N13-M15/N15
- viestit			
102		46
- pikamatka		 144		 240
Yhteensä		 246		 286

2.Pysty
47

0+0+0+0

Yhteensä
1342

48			94		61
212			 452		 11
260			 546		 72

M16/N16-M21/N21
- viestit			
57		34		70		104		21
- pikamatka		
88		124		185		309		2
Yhteensä		 145		 158
255
413		 23
MYL
- viestit			45		
- pikamatka		
38		
- yhteislähtö		18		
Yhteensä		101		

22

22		
49
20
22
91
22

27		
61
24
23
112
23

49		 26
110		
1
89		
248		 27

0
0

NYL
- viestit			
18		3		9		12		12
- pikamatka		13		 15		 19		 34		 2
- yhteislähtö		16		 23
21
21
24
89		
Yhteensä		47		 41
21
49
24
135		 14

0
0
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Teksti: Pekka Toivonen
Yhteiskuva: Matti Harju

Wanhat Hiihtoveikot tapaavat
Jyväskylässä
Suomalaisen hiihtoperheen yhteinen

yhdistys, Wanhat Hiihtoveikot ry ja sen

jäsenet kokoontuvat vuosikokouksen
tiimoilta 19.-20.6.2012 Jyväskylän
Laajavuoreen.

Yhdistys perustettiin 19.9.1953 Jyväskylässä Lauri ”Tahko” Pihkalan, Tapani Nikun ja Toivo Tiaisen aloitteesta.
Mestarihiihtäjä Niku oli yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja. Tällä hetkellä yhdistyksessä on lähes 200 jäsentä. Lähes kaikki menneiden vuosikymmenten mestarit
ovat mukana toiminnassa.

Teemana: vuosien 1970 - 1974
hiihtolajien arvokilpailut ja niiden
suomalaissankarit
Sapporon vuoden 1972 talviolympialaisten suomalaismenestyjiä olivat Marjatta Kajosmaa, joka saavutti 5 km:n
maastohiihdossa hopeamitalin ja Rauno Miettinen, joka
sijoittui myös hopeamitalille yhdistetyn hiihdossa. Muita
henkilökohtaisia mitaleja ei Suomi saanut. Tosin Miedon
Juha hävisi pronssimitalin Ivar Formolle vain vajaalla sekunnin kymmenyksellä. Tämä oli alku Mietaan huonolle
tuurille kelloa vastaan arvokilpailuissa.
Naisten 3x5 km:n viestissä ( Helena Takalo - Hilkka
Kuntola - Marjatta Kajosmaa) joukkue saavutti hopeamitalin. 4x7,5 km:n ampumahiihtoviestissä ( Esko Saira - Juhani Suutarinen - Heikki Ikola - Mauri Röppänen ) joukkue saavutti myös hopeamitalin.
Falunin vuoden 1974 MM-hiihdoissa Juha Mieto
saavutti 30 km:n maastohiihdossa hopeamitalin ja Helena Takalo naisten 10 km:n maastohiihdossa pronssimitalin. Muita henkilökohtaisia tai viestimitaleja ei Suomeen
tullut.

Vuoden Urheilijavalinnassa tehtiin Suutariselle suuri vääryys, koska urheilutoimittajat äänestivät hänet vasta
toiselle sijalle. Myöhemmin vääryys huomattiin ja vastaisen varalle syntyi ”Lex Suutarinen.”
4x7,5 km:n ampumahiihtoviestissä (Simo Halonen Heikki Flöjt - Juhani Suutarinen - Heikki Ikola) joukkue
sijoittui hopeamitalille.
Määrätietoisella valmennuksella Suomen ampumahiihto oli noussut maailman kärkeen ja pysyi siellä myös
tulevina vuosina.
Edellämainitut teemavuosien kaikki mitalistit kutsumme kunniavieraiksi.

Liity jäseneksi!
Wanhojen Hiihtoveikkojen jäseneksi hyväksytään 50
vuotta täyttäneet, kansainvälisiin arvokilpailuihin osallistuneet maastohiihdon, ampumahiihdon, yhdistetyn- ja
mäen kilpailijat sekä luonnollisesti myös laskettelijat.
Lisäksi jäseniksi on hyväksytty samoilla kriteereillä joukkueen johto- ja valmennustehtävissä toimineet henkilöt.
Yhdistyksen vuosikokous hyväksyy uudet jäsenet
20.6.2012 kokouksessaan Jyväskylän Laajavuoressa. Mikäli täytät valintakriteerit ja olet halukas liittymään arvostetun yhdistyksemme jäseneksi, ota yhteys kesäkuun alkuun
mennessä allekirjoittaneeseen tai sihteeriimme. Annamme mielellämme lisätietoa yhdistyksen toiminnasta.

Lämpimät onnittelut !
Kaisa Mäkäräiselle Vuoden Urheilija-valinnasta ja tuoreesta ampumahiihdon MM-pronssimitalista.
Siiri Rantaselle valinnasta Suomen urheilun Hall of Fameryhmään.
Kalevi ”Häkä” Häkkiselle Urheilugaalassa saamastaan Elämänura erikoispalkinnosta.

Tervetuloa Jyväskylään!

Minskin vuoden 1974 ampumahiihdon
MM-kilpailuista tuli suomalaisille
menestys.
Pieni ja pippurinen Juhani Suutarinen puhdisti mitalipöydän täydellisesti. Hän voitti 20 km:n ja 10 km:n maailmanmestaruudet hyvällä hiihdolla ja ammunnalla. Ampumahiihtoviestikin sujui mainiosti.
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Pekka Toivonen
Liikuntaneuvos
Puheenjohtaja

Matti Harju
Sihteeri

pekkavilhelm@gmail.com
040 738 4450

mattik.harju@hotmail.fi
044- 555 3012

25

Teksti:
Kuvat:

Sapporosta kajahtaa !

Kohdistus
Sarjat
Ilmoittautuminen
		
		
		
Osanottomaksut
		
		
Opastus
		
Tiedustelut
Kotisivut

Sapporon 1972 Talvi-olympialaisten ampumahiihdon
hopealatu avattiin 40.sitten.

valmentajana Eino Närvä ja joukkueen johtajana Erkki Hautamäki.
Kokoonnuimme muistopäiviksi helmikuussa Kittilän Hanhimaalle Mauri ja Jorma Röppäsen isännöimälle hienolle Lapinmajalle.
Saapumasta estyneitä eri syistä olivat Jussi, Esko jaYrjö. Kolme päivää
lumitäyteisen Lapin luonnon helmassa lumitöineen, saunomisineen ja
keskusteluineen Maurin laittamien ” lihapatojen” ääressä, jätti pysyvän
ja lämpimän muiston ” Sapporon poikien” hienosta keskinäisestä ystävyydestä ja teräksenlujasta tahtotilasta yhä, - 40vuotta kisojen jälkeenkin. Samalla saimme siirtää valmentaja idolimme ”Eikan” hiihtämään
sarjassa M 80 !

Onnea ja kiitokset yhdessä hiihdetystä
” p i t k ä s t ä ladusta” !
Joskus tuntuu, jokaisen meistä yhä innolla seuratessa tämän päivän ahiihtoa, että puuttuuko siltä jotakin tärkeää, jota meillä oli ja on yhä
? Vai ovatko tämän loistavan ja jännittävän lajin vaatimukset käyneet
liian ylivoimaisiksi saavuttaa taso, jolla yhä kamppailtaisiin kansainvälisissä suurkilpailuissa mitaleista? Tähän sopii nähdäkseni vanha sanonta:” Ei yksi pääsky kesää tuo”! Meillä on yksi ”kevätpääsky” Kaisa, joka
on osoittanut, mihin voidaan kv - kilpakentillä nytkin päästä, puhumattakaan hänen lajillemme tuomasta näkyvyydestä ja suosiosta. Ne
on saatava hyödynnetyksi.
Kuvassa takarivi vasemmalta Erkki Hautamäki,Heikki Ikola,Esko Saira,Yrjö
Salpakari,Eino Närvä. Eturivi Tapio Karjaluoto,Mauri Röppänen ja Juhani
Suutarinen.

Kaukaisen Olympia-maan ampumahiihdon kamppailuun lähetti Suomi joukkueen, josta viimeisten parin valmennusvuoden aikana oli kehitetty varsin iskukykyinen ja ”mitalihakuinen ” hiihtoryhmä. Jokaiselle
kilpailijalle oli tehty valmennuksen ja kilpailujen avulla (= myös osanotto maastohiihdon kilpailuihin) optimi paikka hyvän tuloksen saavuttamiseksi sekä yksilökilpailussa että viesti-hiihtojoukkueen kokoonpanossa, tässä jopa eri osuuksien hiihtäjien järjestyksessä.
Tuona ajankohtana oli valmennuksessa kansainvälisen menestyksen perustaksi kiteytetty kaksi perusvaatimusta; - emme saa hiihtovauhdissa hävitä kenellekään ja vaativan ampumaosuuden mennessä
normaalisti, - jokainen pystyy taistelemaan mitaleista Tämä oli yksinkertainen, selvä ja voitontahtoinen, terveesti uhoava asenne, jolle oli
luotu myöskin valmennukselliset perusteet. Pahimmat kilpaveikkomme jo tuolloin olivat Neuvostoliitosta, Itä- saksasta, Länsi-saksasta,
Norjasta, Ruotsista, Italiasta ja Sveitsistä. Nyt maita on mukana kosolti
enemmän ja meidän aikamme asekin – ”sotakivääri” on onnistuneesti
vaihtunut (1978) pienoiskivääriin.
Tasan 40 v. Sapporon hopeaviestin jälkeen päätimme kokoontua,ehkä viimeisen kerran, muistelemaan noita nuoruutemme muistorikkaita O-kisoja. Joukkueemme siellä oli; Heikki Ikola, Mauri Röppänen,
Juhani Suutarinen, Esko Saira, Yrjö Salpakari ja Tapio Karjaluoto. Pää-
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klo 11.00-11.45
M/N 9-75 sekä lisäksi M/N 7-13 ilmakivääri
17.7. mennessä:
Reino Heikkilä, Salituntie 2 B 16,
24800 Halikko tai
reino.heikkila@halikko.salonseutu.fi
alle 17 v. 12 €, muut 15 € maksettava
ilmoittautumisen yhteydessä tilille
Vaskion OP 471510-28609
Aura-Salo tieltä (224) Vaskion taajamasta
noin 1 km Auran suuntaan
Reino Heikkilä 050-5678904
www.halikonhakoniskat.fi

Halikon Hakoniskat

rullasukset.
Tulevan kesän parhaimmat tehot takaa Startin
et ja rakenne
Start rullasuksien tinkimättömät ominaisuud
sen kesäkaudella.
mahdollistavat lajinomaisen hiihtoharrastuk
telu- että
Valikoimasta löydät luotettavat sukset sekä luis
perinteiseen hiihtoon.
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Valmistus ja myynti:
”Ikinuoret” Sapporon” pojat lähettävät terveisensä kaikille AH:n parissa
työskenteleville ja tietysti erikoisesti Kaisalle ja Jarmolle! 19.2.2012, Kittilässä
Erkki Hautamäki

STARTEX Oy • Keskikankaantie 30, 15860 Hollola
Tel. +358-3-872 410, Fax +358-3-872 4141, info@startex.fi
Tuotteita saatavana myös hyvinvarustetuista urheiluliikkeistä.

www.startskiwax.com
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Kilpailukutsut

Kansalliset ampumajuoksut normaalimatkat
Halikon Vaskiolla 21.7.2012 klo 12.00

Patria, puh. 020 4691, info@patria.fi, www.patria.fi

www.patria.fi

Osaavat, ammattitaitoiset ja
yhteistyökykyiset ihmiset ovat
menestyksemme lähtökohta ja
tekevät meistä halutun työnantajan ja
yhteistyökumppanin.
Kansainvälisesti toimivan yrityksen
maailma tarjoaa jatkuvasti uusia
haasteita eri alojen osaajille.

Asiakkaan kokoiset liikematkaratkaisut
Tervetuloa Suomen Matkatoimistoon. Olemme liikematkustuksen partnerisi matkustaa
yrityksesi sitten paljon tai vähän ja on palvelutarpeenne paikallinen tai maailmanlaajuinen.
Meidät on valittu Suomessa edustamaan yhtä maailman suurinta
liikematkatoimistoverkostoa, yli 140 maassa toimivaa American Express Business Travelia.
Tämä takaa kansainvälisille asiakkaillemme aidosti kansainvälisen liikematkapalvelun.
Tarjoamme yrityksesi liiketoiminnan tavoitteita ja kustannustehokkuutta tukevat
liikematkapalvelut ja matkahallinnan ratkaisut – yli 100 vuoden matkatoimistokokemuksella.
www.smt.fi/liikematkat
myynti@smt.fi

Independently owned and operated by Suomen Matkatoimisto
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Menestykseen energiatehokkuudella. Ampumahiihdossa ja lämmitystekniikassa.

Keskisuuret
suuret
Beispielejaaus
dem
öljy- ja kaasukattilat

Komplettangebot:Biokattilat

Öl-/Gas-Brennwerttechnik im Leistungsbereich von 3,8 bis 628 kW

Lämpöpumput

Holzheizsysteme

Käyttövesivaraajat

Wärmepumpen

Viessmann takaa maksimitehon: myös talviurheilusponsorina. Tulevaisuuden lämmitysteknologian
kehityksessä pätevät samat arvot kuin urheilussa – huipputekniikka, tehokkuus, reiluus. Ja tietysti
myös menestys, jota toivomme erityisesti sponsoroimallemme Suomen Ampumahiihtojoukkueelle
kuten Kaisa Mäkäräiselle. Viessmannin täydellisestä tuotevalikoimasta löydät tehokkaat järjestelmät
kaikille energianlähteille Lämpöpumppuohjelmamme tarjoaa yksilölliset ratkaisut, oli kyseessä sitten
uudisrakennus, saneerauskohde tai suuri kiinteistö. Lisää tietoa laajasta laitevalikoimastamme sekä
jälleenmyyjiemme yhteystiedot löydät osoitteesta www.viessmann.fi.

IV_Special_253x180_FI.indd 1
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Mikro-KWK

Aurinkojärjestelmät

Solarsysteme

Viessmann Oy · Äyritie 8 A · 01510 Vantaa
Puhelin: 09 685 1800 · info@viessmann.fi

24.02.12 14:38
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Kaikissa
olosuhteissa

KUNTOHIIHTÄJÄ
VOITTAA AINA.

toimivat Odlo-juoksuvaatteet
ja Diadoran askeleesi
energisoivat juoksukengät löydät
asiantuntevasta urheiluliikkeestä.

Veikkauksen tuotosta jaetaan
vuosittain jopa 104 miljoonaa euroa
suomalaiselle liikunnalle. Varojen
avulla luodaan paitsi uusia latuja
myös pohjaa kuntoilulle ja sitä kautta
paremmalle kansanterveydelle.
Onkin hienoa, että yksi niistä
suomalaisista, joka voittaa aina,
on kuntohiihtäjä.

MYTHOS SAMURAI III 159 €

OY MICKY BJÖRKHOLM TRADING AB

PUH. 06-281 2345

INFO@MB-TRADING.FI

WWW.MB-TRADING.FI

