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Suomen Ampumaurheilu-
liiton haulikkojaosto haluaa
tällä esitteellä kertoa haulik-
koammunnasta harrastukse-
na.

Löydät tietoa siitä, millaisia
varusteita haulikkoampuja tar-
vitsee, mitä aloittelevan ampu-
jan on hyvä tietää mm. radois-
ta, aseista ja kiekoista, sekä
mitä eroa on eri haulikkolajeil-
la. Lisäksi valotamme haulik-
koammuntaa sekä harrastajan,
metsästäjän että huippu-urhei-
lijan näkökulmasta.

Pyrimme antamaan lukijalle
hyvät edellytykset arvioida,
sopisiko haulikkoammunta
omaksi harrastukseksi.

Uuden harrastajan ei tarvitse
osata ampua ennestään. Monet
ampumaseurat järjestävät hau-
likkoammunnan opastusta.
Ratoja on eripuolilla Suomea
ja alueellinen jakautuma on
melko hyvä. Tietoa seuroista ja
radoista löydät tästä esitteessä.
Monella seuralla on myös
omat kotisivut, joiden linkit
löydät Suomen Ampumaurhei-

luliiton SAL:n sivuilta:
www.ampumaurheiluliitto.fi

Haulikkoammunnan suosio on
kasvanut erityisesti arvokisa-
menestysten myötä. Haulikko-
ampujamme ovat viime vuosi-
na saavuttaneet useita arvo-
kisamenestyksiä. Edustusam-
pujamme ovat tuoneet MM- tai
EM-mestruuksia sekä muita
mitalisijoituksia kansainväli-
siltä areenoilta, hienoimpana
saavutuksena Marko Kemp-
paisen hopeamitali Ateenan
olympialaisissa.

Kaikkien ei kuitenkaan tarvit-
se tähdätä huipulle tai kilpa-
areenoille. Haulikkoammunta
on myös erittäin hyvä ja teho-
kas rentoutumiskeino. Se on
myös hyvin sosiaalinen harras-
tus. Toisten ampujien kanssa
vaihdetaan kuulumisia. Radal-
la unohtuvat pian kaikki arjen
kiireet. Tämän ovat huoman-
neet monet kiireiset johtajatkin
kiekkoja särkiessään. Viihtyi-
sä ampumarata on virkistymis-
paikka myös koko perheelle.
Radat sijaitsevat yleensä kau-
kana kaupunkien keskustoista

luonnon keskellä. Kilpailuissa
ollaankin usein mukana koko
perheen voimalla jännittämäs-
sä ja nauttimassa ampuma-
urheilun viehätyksestä.

Tässä esitteessä olemme pyrki-
neet monipuoliseen lajin esit-
telyyn. Kaikkiin kysymyksiisi
et ehkä kuitenkaan löydä vas-
tausta. Siksi onkin tärkeää, että

Kiekonsärkemisestä sinulle harrastus!
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tullessasi uutena harrastajana
radalle, kysyt rohkeasti muilta
ampujilta neuvoja ja ohjeita.
Kaikki ovat valmiita opasta-
maan, vaikka eivät ehkä pyy-
tämättä neuvojaan tyrkytä.

Haulikkoammunan parissa
viihtyy moni suomalainen ren-
toutuen ja virkistyen - niin var-
masti sinäkin.

Metsästyksestä urMetsästyksestä urMetsästyksestä urMetsästyksestä urMetsästyksestä urheiluammuntaanheiluammuntaanheiluammuntaanheiluammuntaanheiluammuntaan

Haulikkoammunnalla on pitkät perinteet, sillä metsästys on
ollut aikaisemmin jopa monelle elinkeino. Sittemmin metsäs-
tyksestä on muodostunut hyvin laajojen kansalaispiirien luon-
nonläheinen harrastus. Monelle metsästystä harrastavalle on
rata-ammunnasta tullut lähes metsästyksen korvike. Aloitte-
levalle metsästäjille ampumaharjoittelu on suorastaan välttä-
mättömyys. Haulikkoradalla ei suoranaisesti opita metsästä-
mään, mutta radalla opitaan aseen käsittelyä ja hiotaan am-
pumataitoja sekä hyviä osumia. Radalla osumien kohteena
ovat savikiekot, joiden lentoradat vaihtelevat lajista riippuen.
Radalla harjoittelu antaa metsästäjälle itseluottamusta ja var-
muutta. Kun ase on tuttu ja osumissa varmuutta, vähenevät
vahingot ja riistan haavoittumiset.



4

TTTTTraplajitraplajitraplajitraplajitraplajit
Yhteistä kaikille traplajeille on, että niis-
sä ammutaan ampujan edestä poispäin len-
täviä kiekkoja. Viisi ampumapaikkaa si-
jaitsevat rinnakkain n. 3 metrin välein 15
metrin päässä heitinhaudasta. Heitinhau-
ta on ampumatason alapuolella ja haudas-
sa on yhdestä viiteentoista heitintä, riippu-
en lajista. Jokainen ampuja menee omal-
le ampumapaikalleen. Kukin ampuu ker-
ran vuorollaan, jonka jälkeen kaikki siir-
tyvät yhden aseman eteenpäin. Näin kier-
retään, kunnes koko sarja on ammuttu.
Omalla vuorollaan ase ladataan, nostetaan
olkapäälle piippu suunnattuna ampuma-
suuntaan ja kutsutaan kiekko “huutamal-
la” mikrofooniin. Laukaus on osuma, kun
kiekosta irtoaa silmin havaittava pala.
Yhteen kilpailu/harjoitussarjaan kuuluu
yleensä 25 kiekkoa (tai kaksoiskiekkoa).

TTTTTrapraprapraprap

Trapissa kukin ampuja ampuu oman am-
pumapaikkansa edestä lähtevää kiekkoa,
jonka lentosuuntaa ja korkeutta hän ei tie-
dä etukäteen. Jokaista ampumapaikkaa
kohti on heitinhaudassa kolme heitintä.
Kiekko lähtee välittömästi ampujan kut-
susta jostain näistä kolmesta heittimistä ja
se voi lentää ampumasuuntaan nähden 0-
45 asteen kulmassa, joko oikealle tai va-
semmalle. Kiekon korkeus voi vaihdella
yhden ja neljän metrin välillä. Lentomat-
ka on 76 metriä. Kiekolla on lähtönopeutta

noin 150 km/h. Ampujalla on kaksi pat-
ruunaa jokaista kiekkoa kohden. Osumas-
ta saa yhden pisteen.

Trapradan elektroniikka huolehtii siitä,
että sarjan loputtua jokaiselle ampujalle on
heitetty satunnaisessa järjestyksessä kak-
sikymmentäviisi lentoradaltaan saman-
laista kiekkoa.

Trap on ollut olympialaji vuodesta 1908.
Aikaisemmin siitä käytettiin nimitystä
olympiatrap, jota vieläkin kuulee käytet-
tävän.

KaksoistrapKaksoistrapKaksoistrapKaksoistrapKaksoistrap

Kaksoistrapissa tai kansanomaisesti “tup-
lissa” tai “tuplatrapissa” heitetään heitin-
haudasta yhtä aikaa kaksi ampujasta pois-
päin menevää kiekkoa. Ampuja lataa kah-
della patruunalla, joilla hän ampuu mo-
lempia kiekkoja. Kiekot lentävät ennalta
määrätyissä kulmissa ja korkeuksissa ja ne
lähtevät sekunnin sisällä ampujan kutsusta
keskellä heitinhautaa olevasta kahdesta
heittimestä yhtäaikaa. Lentokulmat ja -
korkeudet riippuvat käytettävästä asetuk-
sesta, joita on kolme erilaista. Kiekkojen
lentomatka on 55 metriä ja niiden lähtö-
nopeus on noin 125 km/h. Molemmat lau-
kaukset tuomitaan erikseen, näin ollen
yhdestä suorituksesta voi saada joko 0, 1
tai 2 pistettä riippuen osumien määrästä.

Myös kaksoistrap on olympialaji (miehet).

AutomaattitrapAutomaattitrapAutomaattitrapAutomaattitrapAutomaattitrap

Automaattitrap muistuttaa hyvin paljon
trapia, mutta se toteutetaan yhdellä ns. au-
tomaattiheittimellä kun trapradalla käyte-
tään viittätoista kiinteää heitintä. Auto-
maattitrapissa ammutaan keskeltä heitin-
hautaa heitettävää kiekkoa, jonka lento-
suunta ja korkeus vaihtelee jatkuvasti.
Kiekko lähtee välittömästi ampujan kut-
susta ja se voi lentää ampumasuuntaan
nähden 0-45 asteen kulmasssa, joko oike-
alle tai vasemmalle. Kiekon korkeus voi
vaihdella yhden ja neljän metrin välillä.
Lentomatka on 75 metriä. Kiekon lähtö-
nopeus on noin 150 km/h. Ampujalla on
kaksi patruunaa jokaista kiekkoa kohden.
Osumasta saa yhden pisteen.

Automaattitrap ei ole olympialaji.

Kansallinen trapKansallinen trapKansallinen trapKansallinen trapKansallinen trap

Kansallinen trap on yleisin Suomessa har-
rastettu traplaji ja sen harjoittelu luo hy-
vän pohjan muille traplajeille. Toisinaan
lajille käytetään myös nimitystä ykköst-
rap, 1-trap.

Myös kansallisessa trapissa käytetään yhtä
heitintä. Heitinhaudasta heitettävän kiek-
kon lentosuuntaa ei ampuja etukäteen tie-
dä. Kiekko lähtee välittömästi ampujan
kutsusta ja se voi lentää ampumasuuntaan
nähden 0-30 asteen kulmassa, joko oike-

SAL:n haulikkolajit

SAL:n haulikkolajeihin kuuluu neljä traplajia, yksi skeetlaji ja kaksi sportinglajia. Seuraavassa
lyhyt kuvaus eri lajeista.
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Skeet on ollut olympiaohjelmassa vuodes-
ta 1968 lähtien.

SportingSportingSportingSportingSporting

Sporting muistuttaa hieman golfia. Am-
munta tapahtuu maastoon rakennetulla ra-
dalla, jossa on useita ampumarasteja. Ras-
tit vaihtelevat eri radoilla ja eri ampuma-
kerroilla. Jokaisella rastilla on eri tavalla
ammuttavia kiekkoja, jotka jäljittelevät
erilaisia metsästystilanteita. Toiset kiekot
saattavat olla hyvin läheltä ammuttavia,
toiset taas kauempaa. Kiekot voivat olla
erivärisiä ja eri kokoisia. Sportingammun-
nassa voidaan käyttää myös ns. jäniskiek-
koa, joka pomppii maata pitkin.

Sportingammunnassa voi kehittää itseään
oppimalla “lukemaan” rastit ja kiekot.
Sportingammunnassa ammutaan yksittäis-
kiekkoja ja erilaisia kaksoiskiekkoja.
Heittimiä on rastia kohden 2-5. Aseen saa
ladata kahdella patruunalla ja jokaista
yksittäiskiekkoa saa ampua kaksi kertaa,
osuma on saman arvoinen osuipa ensim-
mäisellä tai toisella. Vaihtelevaisuutensa
ansiosta laji on erinomainen harjoitus-
muoto metsästystä varten.

Sporting ei ole olympialaji mutta MM- ja
EM-kilpailuihin osallistuu vuosittain n.
800 ampujaa eri puolelta maailmaa.

Compak-sportingCompak-sportingCompak-sportingCompak-sportingCompak-sporting

alle tai vasemmalle. Kiekon korkeus on
kansallisessa trapissa aina vakio, noin 3
metriä. Lentomatka on 50 metriä. Kiekon
lähtönopeus on noin 100 km/h. Ampujal-
la on käytettävissään yksi patruuna jokais-
ta kiekkoa kohden.

SkeetSkeetSkeetSkeetSkeet
Skeetrata on puoliympyrän muotoinen.
Sen kaarella vasemmassa päässä on kor-
kea heitintorni ja oikeassa päässä matala.
Tornien välinen etäisyys on noin 36 m.
Kiekot heitetään korkeasta tornista noin 3
m korkeudelta vinosti kohti matalaa tornia
ja vastaavasti matalasta tornista noin 1 m
korkeudelta kohti korkeaa tornia. Kiekot
lentävät aina samalla tavalla. Kiekkojen
lentonopeus on noin 90 km/h ja lentopi-
tuus 65- 67 m. Sallittu ampuma-alue on n.
tornien välinen matka. Ampumapaikat,
joita on kahdeksan, ovat puoliympyrän
kaarella, siten että 1 paikka on korkean
tornin juurella ja paikka 7 on matalan tor-
nin edessä, paikat 2 – 6 ovat kaarella noin
8 m etäisyydellä toistaan ja paikka 8 tor-
nien välisellä linjalla keskellä rataa.

Ampuja seisoo valmiusasennossa rinta-
masuunta radan keskelle, pitäen asetta
molemmin käsin piippu koholla silmien
korkeudella, aseen perä on kiinni vartalos-
sa lonkan korkeudella. Kiekot heitetään
ampujan pyynnöstä, 0 – 3 sek kuluessa.
Kun kiekko lähtee, ase nostetaan olkaan
ja viedään kiekon lentoradan mukaan.
Kun kiekko saavutetaan ja päästään sen
ohi eli saadaan ns. ennakkoa, laukaistaan
ase.

Sarjaan kuuluu 7 yksittäiskiekkoa ja 9
kaksoiskiekkoa tietyn järjestelmän mukai-
sesti. Kaksoiskiekot heitetään molemmas-
ta tornista yhtä aikaa. Ammunta suorite-
taan siten, että kaikki ampujat ampuvat
vuoron perään samalta ampumapaikalta,
jonka jälkeen kaikki siirtyvät seuraavalle
paikalle jne. Jokaista kiekkoa saa ampua
yhdellä patruunalla.

Laji on samantapainen kuin varsinainen
sportingammunta. Compak-sportingissa
ampuja ei kuitenkaan kulje rastilta toisel-
le, vaan radan viisi ampumapaikkaa sijait-
sevat suoralla linjalla noin 4 m toisistaan.
Rata on yleensä rakennettu skeet/trapra-
dan yhteyteen, jolloin voidaan hyödyntää
olemassa olevia heittimiä. Compak-rataan
kuuluu 6 heitintä. Kiekot lentävät oikeal-
ta vasemmalle ja vasemmalta oikealle,
sekä suoraan poispäin, lisäksi voidaan
käyttää jäniskiekkoja sekä suoraan ylös
nousevia kiekkoja. Myös Compak-radan
kiekkoja ja lentokulmia muutetaan sään-
nöllisesti.

Compak-sporting ei myöskään ole olym-
pialaji.

SKEET-
KIEKOT

Tässä järjestyksessä ammut skeet-
kiekot:

1. A + AB
2. A + AB
3. A+AB
4. A+B+AB+BA
5. B+BA
6. B+BA
7. BA
8. A+B

A = korkean tornin kiekko
B = matalan tornin kiekko
AB = kaksoiskiekko, korkean

tornin kiekko ensin
BA = kaksoiskiekko, matalan

tornin kiekko ensin

Kaikilla muilla paikoilla paitsi
paikalla nro 4 ladataan yksittäis-
kiekkoja varten yhdellä patruu-
nalla kerrallaan.

Haulikkoa ammutaan Suomessa ympäri
vuoden, mutta varsinainen kausi alkaa
vasta lumen sulattua.
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SML:n haulikkolajit

MetsästysammuntaMetsästysammuntaMetsästysammuntaMetsästysammuntaMetsästysammunta

Metsästysammunta on lajina hyvin lähel-
lä skeetammuntaa. Ammunta tapahtuu
samalla radalla ja samanlaisella aseella.
Kaikilta ampumapaikoilta ammutaan en-
sin matalan tornin kiekko ja sitten korke-
an. Jokaista kiekkoa saa ampua kerran.
Kaksoiskiekkoja ei ammuta. Kilpailut
ovat lyhyempiä kuin skeetissä. Kierros on
25 kiekkoa ja kilpailussa ammutaan yksi
peruskierros. Parhaiten ampuneet pääse-
vät loppukilpailun eli toiselle kierroksel-
le. Kilpailussa menestyminen vaatii todel-
la hyvää keskittymistä jokaiseen kiekkoon
ja pikkuisen onnea.

MetsästystrapMetsästystrapMetsästystrapMetsästystrapMetsästystrap

Metsästäjien uudempi laji on traplajeista
yhdistelemällä kehitetty ammunta. Rata-
na käytetään kansallisen trapin rataa, kui-
tenkin sillä muutoksella, että kiekkojen
lähtökulman vaihtelu sivuille on suurem-
pi ja ampumapaikat vastaavasti lähempä-

nä heitintä (etäisyys 10m). Aseena käyte-
tään joko metsästyshaulikkoa, tai traphau-
likkoa. Ase ladataan yhdellä patruunalla.
Ampuma-asento on kuten skeetissä ja
metsästysammunnassa; ase lonkassa kiin-
ni. Aseen saa nostaa poskelle vasta, kun
kiekko tulee näkyviin. Kiekko lähtee ko-
mennosta noin 0.5 sek viiveellä. Myös
metsästystrapissa ammutaan 25 kiekon
peruskierros. Parhaat ampujat pääsevät
toiselle kierrokselle.

RiistapolkuammuntaRiistapolkuammuntaRiistapolkuammuntaRiistapolkuammuntaRiistapolkuammunta

Metsästäjien keskuudesta alkuun lähtenyt
riistapolkuammunta on kaiken lähempänä
varsinaista metsästystä. Maalina on ylei-
sesti sekä kiekkoja että riistaeläimen muo-
toisia metallikuvia, joissa on pahvinen
osuma-alue. Riistapolku on maastoon teh-
ty rata, jota pitkin ampujat kulkevat vuo-
rollaan. Ase on lataamaton rastien välillä.
Rastin valvojan ohjeiden mukaan ampuja
lataa aseensa. Rastilla olevat kuvat voivat
liikkua vaijerin varassa tai nousta näkyviin
kaikille ampujille yhtä pitkäksi ajaksi, tai
pyörähtää vastapainon avulla näkyviin.
Radan rakentajien kekseliäisyydelle ei
tunnu olevan rajoja. Jokainen rata on aina
oma kokemuksensa. Aseena käytetään ta-
vallista metsästyshaulikkoa tai ratahaulik-
koa, patruunana normaalia urheilupatruu-
naa.

Kilpailuissa on yleensä 10 rastia. Jokaisel-
la rastilla ammutaan kahta kuvaa tai muu-
tamia kiekkoja. Osumat kuvassa antavat
enintään 10 pistettä ja osuma kiekkoon
antaa yleensä 5 pistettä. Kilpailun järjes-
täjä ilmoittaa siinä noudatettavat säännöt
koskien kiekoista saatavia pisteitä, tasatu-
loksen ratkaisemista yms.

Muita haulikkolajejaMuita haulikkolajejaMuita haulikkolajejaMuita haulikkolajejaMuita haulikkolajeja

Näiden edellä mainittujen SAL:n ja
SML:n lajien lisäksi maailmalla ammu-
taan suuri määrä erilaisia kansallisia tai
kansainvälisiä muunnelmia, joihin voi tu-
tustua ulkomailla käydessään.

Haulikon voi hyvin ottaa mukaan ulko-
maan matkalleen. Monen lomakohteen lä-
heltä löytyy haulikkorata. Täysin mutka-
tonta ei aseella matkustaminen kuitenkaan
ole, EU:n alueella on käytössä asepassi,
joka on kätevä jos useammin aikoo vieral-
la ulkomaisilla radoilla.

Monia ulkomaisia ampumaratoja voisi en-
nemminkin luonnehtia “country clubeik-
si” omine ravintoloineen jne... Nämä ot-
tavat mielellään vastaan myös aseettomia
vieraita.

Suomen metsästäjäliiton haulikkolajeina on metsästysammunta, metsästystrap sekä
riistapolkuammunta.

SAL:n haulikkojaoston puheenjohtaja
kokeilemassa metsästysammuntaa
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Ampujan liiviAmpujan liiviAmpujan liiviAmpujan liiviAmpujan liivi:
Ampumaliivi antaa ampujalle jokaisessa suorituksessa
samanlaisen tuntuman aseeseen. Hyvä liivi on
materiaaliltaan hiostamaton eikä sade muuta sen
joustavuutta oleellisesti. Eri ampumalajeissa käytetään
hieman erilaista liiviä. Trapliivissä on olkapään
kohdalla hyvä olla tukeva vahvike, joka vaimentaa
aseen “potkua”. Skeetliivissä taas vahviketta ei yleensä
ole, sillä se haittaisi aseen nostamista vauhdissa
olkapäälle. Liivin on oltava istuva ja siinä on oltava
riittävän isot taskut. Taskuihin on sovittava vähintään
30 patruunaa.

Ampujan lasitAmpujan lasitAmpujan lasitAmpujan lasitAmpujan lasit:
Kestävät suojalasit suojaavat
silmiä kiekosta irtoavilta
pieniltä paloilta ja aseesta
tulevilta ruutikaasuilta.
Hyvälaatuiset “tavalliset”
aurinkolasit ovat kelvolliset
suojat silmille, mutta liian
tummia aurinkolaseja tulisi
välttää. Varsinaisissa
ampujan laseissa on yleensä
useita erivärisiä vaihto-
linssejä samoissa kehyk-
sissä. Linssin värisävy
valitaan sään ja taustan
mukaan. Yleensä ammutaan
oranssin väristä kiekkoa,
jolloin paras näön terävyys
saavutetaan valitsemalla
punertava linssi. Keltainen
väri taas antaa lisävaloa
pimeähköllä ilmalla.
Haulikkoammuntaan
perehtynyt optikko osaa
opastaa lasien hankinnassa
ja tarvittaessa valmistaa
ampujan lasit vahvuuksilla.

KuulosuojaimetKuulosuojaimetKuulosuojaimetKuulosuojaimetKuulosuojaimet:
Ampujan on aina käytettävä riittäviä
kuulosuojaimia. Parhaat suojaimet ovat
passiiviset tai aktiiviset kuppisuojat. Hyvin
suosittuja ovat aktiiviset suojaimet, joissa on
elektroniikkaa, joka siirtää puheen ampujan
kuultavaksi, mutta katkaisee yhteyden äänen
noustessa esim. asetta laukaistaessa.
Passiivisissa suojaimissa tätä elektroniikka ei
ole. Tavallisilla passiivisilla suojaimilla pärjää
kuitenkin aivan hyvin. Pääasia on, että
suojaimet vaimentavat riittävästi ääntä, eivät
hiosta ja tuntuvat mukavilta. Radiolaiteita
kuulosuojaimissa ei sallita. Hyvät aktiiviset
kuulosuojaimet maksavat noin 150-200 euroa,
passiiviset saa parilla kympillä. Myynnissä on
myös erilaisia korvatulppia, joita voi käyttää
tilapäisesti tai yhdessä kuppisuojien kanssa.
Suosittelemme hankkimaan kunnon suojaimet,
sillä kuulon vahingoittuminen on
peruuttamatonta.

Muu varMuu varMuu varMuu varMuu varustus:ustus:ustus:ustus:ustus:
Haulikkoampujan muuhun pukeutumiseen ei ole kovin
tiukkoja sääntöjä. Pääasia on, että pukeutuu mukavasti,
mutta asiallisesti ja kulloinkin vallitsevan sään
mukaisesti. Kilpailuissa kuitenkin pitää olla ainakin
hihallinen T-paita eikä bermuda-shortseja lyhyempiä
housuja sallita.

Lakki:Lakki:Lakki:Lakki:Lakki:
Lippalakki on sopiva päähine.
Eteenkin sportingissa se suojaa
kasvoja tehokkaasti taivaalta
putoavilta kiekonsirpaleilta.
Lippa suojaa myös suoralta
auringonpaisteelta.

Haulikkoampujan varusteet

Haulikkoammunta ei ole “tekstiiliurheilua”, mutta joitain perustarvikkeita
tarvitset, jotta ammunta sujuisi turvallisesti parhaalla mahdollisella tavalla.

Varustehankinnassa opas-
tavat ampumaurheiluun
erikoistuneet urheiluväline-
kauppiaat.
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Ampumaharrastuksen voi
hyvin aloittaa tavallisella
metsästyshaulikolla. Jos
sinulla ei sellaista ole,
kannatta ehkä miettiä
suoraan rata-aseen hank-
kimista.

RatahaulikotRatahaulikotRatahaulikotRatahaulikotRatahaulikot
Rata-aseet ovat yleensä pääl-
lekkäispiippuisia. Rinnakkais-
piippuiset haulikot, pumppu-
haulikot ja itselataavat hauli-
kot (puoliautomaattiset) ovat
myös sallittuja mutta harvinai-
sempia rata-aseina. Haulikko-
ammunnassa käytetyin kalipe-
ri on 12, mutta myös kaliperi
16 ja 20 ovat sallittuja, vaikka-
kin harvinaisempia.

Hyvin suosittuja ovat haulikot,
joiden piipuissa on vaihdetta-
vat supistusholkit. Haulikolla
voi silloin paremmin ampua
eri lajeja ja sitä voi myös käyt-
tää metsästykseen.

Hyvän rata-aseen hinta vaihte-
lee 1000 - 5000 euroon mer-
kistä ja mallista riippuen. Hal-
vimmillaan aseen saa muuta-
malla satasella, kallimmillaan
se on pienen omakotitalon hin-
tainen, käsin tehdyin kaiver-
ruksin koristeltu mestariteos.

Harkintaa valinnassaHarkintaa valinnassaHarkintaa valinnassaHarkintaa valinnassaHarkintaa valinnassa
Ase kannattaa valita harkiten.
Ratahaulikon tulee kestää huo-
mattavasti enemmän laukauk-

sia kuin metsästyshaulikon eli
halvin mahdollinen ei ehkä
olekaan paras mahdollinen.
Ensimmäiseksi haulikoksi
kannattaa usein valita hyvä-
kuntoinen tunnettua merkkiä
oleva käytetty ase. Hyvä hau-
likko kestää vuosikymmeniä
ammuttaessa suuriakin lauka-
usmääriä. Rata-aseista tunne-
tuimpia ovat Beretta, Brow-
ning ja Perazzi, mutta myös
muita hyviä merkkejä löytyy.

Valinta lajin mukaanValinta lajin mukaanValinta lajin mukaanValinta lajin mukaanValinta lajin mukaan
Traphaulikko painaa n. 3.7
kg ja se on metsästysasetta hie-
man painavampi. Piippujen
pituus on yleensä 75 cm. Su-
pistus on alapiipussa ½ tai ¾ ja
yläpiipussa täyssuppea. Aseen
tukki on korkeampi kuin met-
sästysaseessa. Ase voidaan
varustaa säätöperällä, jossa on
tukin korkeuden ja sivusuun-
nan säätö. Tukin muoto sääde-
tään ampujalle sopivaksi.

Muutama sana supistuksista

Haulikon supistuksella tarkoitetaan sitä, kuinka väljä piipun
suu on. Mitä tiukempi supistus on, sitä pienempi on haulipar-
ven läpimitta tietyllä etäisyydellä. Supistukset vaihtelevat sy-
linteristä täyssuppeaan. Piippujen supistukset valitaan lajin ja
ampumamatkan mukaan. Skeetissä, jossa kiekot ovat suhteel-
lisen lähellä ampujaa, halutaan väljä supistus, jolloin saadaan
suurempi hauliparvi. Trapissa pyritään siihen, että hauliparvi
suuremmalla etäisyydellä on vielä tarpeeksi tiivis, jotta se rik-
koo kiekon. Tällöin valitaan tiukempi supistus. Sportingissa
matkat vaihtelevat rastilta toiselle, jolloin vaihdettavat supis-
tusholkit ovat eduksi.

Skeet ja metsästysammun-
nassa käytettävä haulikko pai-
naa noin 3.4 kg. Piiput ovat
traphaulikkoa hieman lyhyem-
mät. Supistuksina käytetään
sylinteriä ja parannettua sylin-
teriä. Tukin korkeus skeet-
aseessa on hieman matalampi
kuin trap-aseessa.

Sportingissa käytettävä hau-
likko on paljolti samanlainen
kuin skeetissä, joskin piiput
voivat olla jonkin verran pi-
tempiä. Sportingase on yleen-
sä varustettu vaihtosupista-
jilla.

Haulikot

Skeethaulikko

Traphaulikko

Sportinghaulikko
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§§§§§§§§§§

 Näin hankit haulikon Näin hankit haulikon Näin hankit haulikon Näin hankit haulikon Näin hankit haulikon
Haulikon hallussapito on luvanvaraista. Ensiksi sinun pi-
tää hakea hankkimislupa aseen ostamista varten. Luvan
myöntää asuinpaikkakuntasi poliisi, jolta saat tarvittavat
kaavakkeet. Kaavakkeet voit myös tulostaa netistä osoit-
teesta www.poliisi.fi. Aseen saat ostaa vasta kun olet saa-
nut hankkimisluvan. Kun olet hankkinut aseen, on se vie-
tävä poliisilaitokselle nähtäväksi, jolloin ostetun aseen
tiedot tarkistetaan. Tarkistuksen jälkeen viranomainen
myöntää hallussapitoluvan. Luvan saamisen ehtona on
pätevä selvitys ampuma- tai metsästysharrastuksesta.
Kuuluminen ampuma- tai metsästysseuraan auttaa yleen-
sä asiassa. Suomessa ikäraja aseen hankkimiseen on 15
vuotta (huoltajien suostumuksella). Lisätietoja antaa paik-
kakuntasi poliisilaitos.

PPPPPatratratratratruunatuunatuunatuunatuunat
Haulikonpatruunoiden vali-
koima on suuri. Karkeasti ne
jaetaan kahteen ryhmään,
metsästyspatruunoihin ja ur-
heilupatruunoihin.

Urheilupatruunoiden suurin
sallittu haulien halkaisija on
2.5 mm. Suurin sallittu hauli-

lataus on useimmissa Suomes-
sa ammuttavissa haulikkola-
jeissa 24 grammaa. Metsäs-
tyspatruunoiden käyttö kie-
konammuntaan on turvalli-
suussyistä ehdottomasti kiel-
lettyä. Lataukset ovat liian jä-
reitä ja haulit liian isoja.

Haulikonpatruunat numeroi-
daan haulien halkaisijan mu-
kaan. Urheilupatruunoiden
numerot ovat 9, 8, 7½ ja 7, jot-
ka vastaavat 2.0, 2.25, 2.4 ja
2.5 mm:ä.

Nyrkkisääntö on, että skeetiä
ja metsästysammuntaa ammu-
taan numerolla 9, trapia nume-
rolla 7 ja 7½, kansallisessa tra-
pissa ja metsästystrapissa käy-
tetään yleensä numeroa 8.

Sportinglajeissa käytetään
kaikkia numeroita, mutta nro 8
on yleisin. Hauleja urheilupat-
ruunassa on n. 300 kappaletta.

Urheilupatruunoiden hinnat
vaihtelevat 15 sentin molem-
min puolin. Niitä myydään
ase- tai urheiluliikkeissä 25
patruunan rasioissa sekä 250 ja
500 patruunan laatikoissa.

Kerro myyjälle, mihin tarkoi-
tukseen patruunat tulevat, niin
saat käyttötarkoitukseen sopi-
vimmat patruunat. Patruunoi-
ta ostaessasi on sinun esitettä-
vä haulikkosi hallussapitolupa.

Patruunat ja kiekot

KiekotKiekotKiekotKiekotKiekot
Kiekoille on asetettu tarkat
normit. Tavallinen kiekko pai-
naa 110 g, sen halkaisija on
110 mm ja korkeus 25 mm.
Kiekko muistuttaa lähinnä
ylösalaisin käännettyä kahvi-
lautasta. Kiekko on materiaa-
liltaan 85 % kalkkihiekkaa ja
se on yleensä maalattu kirk-
kaan oranssin väriseksi, jotta
se näkyisi hyvin.

Kiekon on kestettävä kuljetus-
ten tärähtelyt ja heittimen aihe-
uttama rasitus, kun kiekko sin-
gotaan yli 100 km/h nopeudel-
la ilmaan. Silti sen on rikoon-

nuttava herkästi siihen osutta-
essa.

Suomalainen kiekko täyttää
nämä vaatimukset ja se on
osoittautunut monissa arvokil-
pailuissa luotettavaksi tuot-
teeksi.

Arvokisojen finaaleissa käyte-
tään yleisön seurannan helpot-
tamiseksi ns. pölykiekkoja joi-
hin on ladattu värijauhetta,
joka pöllähtää näyttävästi, kun
kiekkoon osutaan.

Radalla et tarvitse omia kiek-
koja. Ne kuuluvat sarjan hin-
taan.

Sportingissa käytetään erikokoisia ja -värisiä kiekkoja

Patruunat säilytät kotona lu-
kitussa kaapissa tai asekaa-
pissa.

Asiantuntevia
neuvoja aseista ja
patruunoista saat

paikkakuntasi
ampumaseuroista ja

aseita myyvistä
liikkeistä.
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KÄSITTELE ASETTKÄSITTELE ASETTKÄSITTELE ASETTKÄSITTELE ASETTKÄSITTELE ASETTASI TURVASI TURVASI TURVASI TURVASI TURVALLISESTI!ALLISESTI!ALLISESTI!ALLISESTI!ALLISESTI!
Ampumaurheilu on turvallista. Turvallisen siitä tekee asiallinen käyttäytyminen
aina silloin, kun aseita käsitellään tai ampumaradalla liikutaan. Haulikko ei
itsessään ole vaarallinen, vaaralliseksi sen tekee ampuja holtittomalla ja
huolimattomalla aseenkäsittelyllään. Älä saata itseäsi ja muita vaaraan vaan:

* Kuljeta haulikkoa aina radalla lataamattomana sekä taitettuna tai lukko auki.
* Älä käytä radalla muita kuin sallittuja urheilupatruunoita.
* Lataa haulikko vasta ampumapaikalla, kun on sinun vuorosi ampua.
* Lataa ase vain kulloinkin sallitulla patruunamäärällä.
* Älä koskaan käänny ampumapaikalla ladatun aseen kanssa.
* Jos ase ei laukea, pidä aseen piippu ampumasuunnassa, kunnes avaat sen.
* Ammuttuasi avaa ase heti, poista hylsyt ja ampumattomat patruunat.
* Varmista ennen kuin poistut ampumapaikalta, että ase on tyhjä.
* Säilytä ammunnan välissä ase asetelineessä tai omassa aselaatikossasi.
* Älä koske toisen aseeseen ilman hänen lupaansa.
* Älä koskaan osoita aseella ihmisiä tai eläimiä.
* Säilytä ase kotona lukitussa kaapissa.
* Jos aseeseesi tulee jokin vika, älä missään tapauksessa yritä korjata sitä itse.
* Alkoholi ja aseet eivät sovi yhteen.

HUOLLHUOLLHUOLLHUOLLHUOLLA ASEESI HYVINA ASEESI HYVINA ASEESI HYVINA ASEESI HYVINA ASEESI HYVIN
Hyvin hoidettuna haulikko on varmatoiminen, pitkäikäinen ja palvelee sinua hyvin niin radalla kuin
metsälläkin. Puhdista ja suojaa se aina käytön jälkeen.

Tätä tarTätä tarTätä tarTätä tarTätä tarvitsetvitsetvitsetvitsetvitset
* liuotinta
* aseöljyä spray/

tavallinen
* asevaseliinia
* tukkiöljyä
* puuvillakangasta

esim. flanellia,
* puhdistuspuikko

harjoineen
* muutama vanupuikko

Asianmukaisia puhdistus–
välineitä löydät aseita
myyvistä urheiluliikkeistä.

Radalla:Radalla:Radalla:Radalla:Radalla:
Varmista, ettei haulikossa
ole patruunoita.
Anna aseen jäähtyä, jos
se on lämmin.
Pyyhi ase kuivalla
pehmeällä kankaalla.
Laita se aselaatikkoon tai
kuivaan asepussiin.

Kotona:Kotona:Kotona:Kotona:Kotona:
Ota heti haulikko.
laatikosta ja varmista
vielä kerran, ettei siinä ole
patruunoita.
Anna haulikon lämmetä
huoneenlämpöiseksi
ilmavassa tilassa.
Pura ase niihin osiin mitä
saat ilman työkaluja
Kostuta piippu sisältä
liuotinaineella ja anna
liuottimen vaikuttaa.

Irrota palamisjätteet ja
lyijy puhdistuspuikolla ja
jäykällä harjalla.
Poista palamisjätteet ja
liuotin puhdistuspuikolla
ja kangaspalalla.
Suojaa piipun sisäpuoli
kevyeellä aseöljyllä. Älä
käytä liikaa öljyä!
Puhdista aseen
lukkorunko esim
vanupuikoilla.
Pyyhi aseen metalliosat
kevyesti aseöljyllä
kostutetulla kankaalla.
Pyyhi puuosat pehmeällä
kankaalla, öljyä ne välillä
kevyesti tukkiöljyllä.
Laita vaseliinia haulikon
taittoniveliin.
Kokoa ase ja/tai laita se
asekaappiin.

Ennen ampumista:Ennen ampumista:Ennen ampumista:Ennen ampumista:Ennen ampumista:
Kuivaa öljy piipun sisältä
ja pyyhi ase päältä.
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Haulikkoratoja

Suomessa on laaja ampumarataverkosto. Suomesta löytyy sekä isoja keskusampumaratoja, joissa
voi harrastaa kaikkia lajeja, että pienempiä paikallisratojakin, joissa voi harrastaa vain osaa
lajeista. Ohessa on lueteltu muutamia erikokoisia haulikkoratoja. Täydellisen luettelon ampu-
maradoista, seuroista ja yhteyshenkilöistä löydät SAL:n ja SML:n nettisivuilta. Ajan tasalla olevat
yhteystiedot voit myös kysellä SAL:n neuvontanumerosta 09-34812481.

YmpäristöarYmpäristöarYmpäristöarYmpäristöarYmpäristöarvot kunniassavot kunniassavot kunniassavot kunniassavot kunniassa

Ampumaradan perustamisessa noudatetaan erittäin tiukkojen määräyksiä. Rakenta-
misessa otetaan huomioon niin turvallisuus- kuin ympäristöseikatkin. Vastuullisesti
hoidetulla ampumaradalla ampumatoiminta on järjestetty niin, ettei se aiheuta haittaa
ympäristölle. Suhteet naapureihin sekä viranomaisiin ovat kunnossa. Nykyisin am-
pumaurheilussa painoitetaan erityisesti ympäristöarvoja, esimerkiksi jätteet käsitel-
lään aina asianmukaisesti.

5. Lapin lääni5. Lapin lääni5. Lapin lääni5. Lapin lääni5. Lapin lääni
Ivalo, Ivalon ampumarata
Rovaniemi, Rovaniemen ampumarata
Tornio, Laivakankaan rata

4. Oulun lääni4. Oulun lääni4. Oulun lääni4. Oulun lääni4. Oulun lääni
Oulu, Hiukkavaaran ampumarata
Oulunsalo, Oulunsalon ampumarata
Oulainen, Oulaisten ampumarata
Kajaani, Hoikanportin haulikkorata

3. Itä Suomi3. Itä Suomi3. Itä Suomi3. Itä Suomi3. Itä Suomi
Ilomantsi, Putkelan haulikkorata
Siilinjärvi, Raasion rata

Pieksämäki, Tahilammen haulikkorata
Rantasalmi, Pillessuon ampumaurheilukeskus
Mikkeli, Kyrönpellon rata

2. Länsi Suomi2. Länsi Suomi2. Länsi Suomi2. Länsi Suomi2. Länsi Suomi
Kaustinen, Kaustisten ampumarata
Pietarsaari, Pietarsaaren ampumarata
Halsua, Halsuan rata
Jurva, Jurvan haulikkorata
Kurikka, Kurikan ampumarata
Laukaa/Jyväskylä, Laukaan ampumarata
Nokia, Nokian keskusampumarata
Pori, Katinkurun ampumarata
Tampere, Kokkovuoren haulikkorata
Loimaa, Laukojien rata
Halikko (Salo), Hevonpää

6. Ahvenanmaa
Lemland, ÅSSF:n ampumarata

Huom:
Sijainnit ovat viitteellisiä.

1. Etelä Suomi
Valkeala, Anttilan ampumarata
Orimattila, Salolan haulikkorata
Hollola, Hälvälän ampumarata

Hyvinkää, Ridasjärven ampumakeskus
Mäntsälä, Mäntsälän haulikkorata

Sipoo, Sipoon Keskusampumarata
Sipoo, SMY:n haulikkorata

Loppi, Lopen ampumarata
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SAL:n nuorisotoiminta

Urheilu-
ammunta
on hieno
harrastus
Ampumaurheilu kehittää tarkkuutta,
keskittymiskykyä sekä kehon hallintaa.
Turvallisuusasioiden korostuminen ja
ampumaratojen turvallisuusmääräys-
ten noudattaminen sekä toisen ihmisen
huomioiminen kasvattavat nuorista
ampujista vastuuntuntoisia ja huolel-
lisia kansalaisia.

Tarkkuus kiinnostaa sekä
tyttöjä että poikia
Nuoret ovat usein kiinnostuneita tark-
kuudesta. He kehittävät tarkkuuskisai-
luja keskenään mitä erikoisimmissa
lajeissa. Ammunta antaa erinomaisen
mahdollisuuden harjoittaa tarkkuutta
ja aseet antavat oman lisäjännityksen-
sä harrastukselle. Ase urheiluvälinee-
nä ja ampujalta vaadittava tarkka kes-
kittyminen suoritukseen luovat kiin-
nostavan yhdistelmän.

Ampumaurheilun lajikirjo
Tässä esitteessä esiteltävän haulikko-
ammunnan lisäksi ampumaurheilussa
on useita muita lajeja. Ilmakiväärillä ja
– pistoolilla ammutaan pääosin syys-
kuusta huhtikuuhun sisäampumara-
doilla. Ampumaetäisyys ilma-aseilla
on 10 metriä. Kesäkaudella kivääri- ja
pistooliammuntaa harrastetaan ulkora-
dalla ruutiaseilla. Ampumaetäisyydet

vaihtelevat 25 metristä aina 300 met-
riin saakka.

Riistamaalia eli liikkuvaa maalia am-
mutaan ilmakiväärillä, pienoiskivääril-
lä tai luodikolla. Erona muihin kivää-
rilajeihin on, että riistamaalilajeissa
ammutaan liikkuvaan maaliin. Muita
ampumaurheilun lajiryhmiä ovat silu-
ettiammunta, practical, mustaruuti ja
kasa-ammunta.

Turvallista ja haastavaa
Turvallisuus on tärkeä asia ampumaur-
heilussa ja turvalliseen aseiden käsit-
telyyn sekä käyttäytymiseen ampuma-
radoilla kiinnitetään erityistä huomio-
ta. Harrastus on hyvä aloittaa ampuma-
urheiluseurassa kokeneemman ampu-
jan ohjauksessa. Se mikä ammunnas-
ta luo elämyksen on sen haasteellisuus.
Kehityt ja opit nopeasti, mutta “jäät
terveellisesti koukkuun”, kun alat ke-
hittää omaa taitoasi. Ammunta on omi-
en kykyjen, taitojen sekä suoritukseen
keskittymisen harjoittamista.

Urheiluammunnasta eväitä
elämään
Joillekin ammunnasta voi tulla ensim-
mäiseksi mieleen pihojen sotaleikit,
“Action”- elokuvat ja tietokonepelien
räiskyvä fiktio. Urheiluammunta on
kuitenkin kaikkea muuta. Urheiluam-
munta on urheilulaji, joka kehittää har-
rastajaa vastuuntuntoiseksi ja harkitse-
vaksi kansalaiseksi.

Ampumaseurojen harjoituksissa ei
räiskytellä, ei leikitä sotaa, vaan harjoi-
tellaan mukavassa ilmapiirissä turval-
listen sääntöjen ja ohjeiden mukaan.
Ammunta antaa lapsen ja nuoren kas-
vulle paljon tukevia eväitä. Urheiluam-
munnan positiiviset vaikutukset:

eeeee Keskittymiskyvyn paraneminen,

eeeee Pitkäjänteinen suhtautuminen
tavoitteelliseen toimintaan,

eeeee Oman kehon hyvä hallinta,
tasapainon kehittyminen ja

eeeee Rauhoittuminen tarkkaan työs-
kentelyyn.

Monipuolisuus kunniaan
Ampumaurheiluliitto kannusta jäsen-
seurojaan monipuolisen toiminnan jär-
jestämiseen ja siihen, että mukana ole-
villa lapsilla saa olla muitakin harras-
tuksia. Urheiluammunnan lisäksi las-
ten ja nuorten on hyvä harrastaa liikun-
taa monipuolisesti. Monipuolinen lii-
kunta tukee myös kehittymistä ampu-
jana. Ampumakoululaisella voi mai-
niosti olla toinen tai kolmaskin urhei-
luharrastus ja hänellä pitää olla myös
aikaa pelailla ja leikkiä pihalla.

Monipuolisuus ampumaurheiluseuras-
sa tarkoittaa mm. harjoitusten moni-
puolisuutta ja vaihtelevuutta. Harjoi-
tusrutiineihin voidaan lisätä mm. ver-
ryttelyt ja venyttelyt, sekä muiden ur-
heilulajien harrastamista aina aika
ajoin. Seuratoiminnan monipuolisuut-
ta tukee myös sekä erilaisten osallistu-
mismahdollisuuksien tarjoaminen
nuorille sekä seuran yhteiset tilaisuu-
det ja huomionosoitukset.

Tervetuloa haastavan harrastuksen pa-
riin!

Nuorisopäällikkö Riikka Lahti
www.ampumaurheiluliitto.fi
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Nuori ampuja huipulta

Jesse
Louhelainen
ampuu
kiekon ja
vuoden
kerrallaan
Jesse Louhelainen ampuu kiekon ja
vuoden kerrallaan. Vaikka nuorukai-
nen voitti MM-pronssia viime vuonna,
hän ei turhia hötkyile.

Hollolalainen Jesse Louhelainen am-
pui jäätävän viileästi junioreiden MM-
pronssin, ensimmäisen arvokilpailumi-
talinsa, Kroatian Zagrebissa 2006.
Ensin hän paukutti uuden SE-tuloksen
119 kiekkoa 125 kiekon peruskilpai-
lussa. Sitten hän voitti uusinnassa
Ranskan Eric Delaunayn kiekoin 6-5.

- Olen edelleen ihan tyytyväinen. Kyl-
lä se oli voitettu mitali, kun jouduin rii-
telemään (uusimaan) pronssista, Jesse
sanailee.

- Uusinnan voittaminen antaa ihan hy-
vän pohjan tulevaisuudelle. Uusinta on
kova paikka, kun ohilaukauksesta tip-
puu ja häviää.

Jesse toteaa joutuneensa – tai pääs-
seensä – aika harvoin uusimaan, joten
“shoot-off”-ammunnan harjoittelemi-
nen on vaikeaa. Harvat kokemukset
ovat arvokkaita ja onnistuneet koke-
mukset erittäin arvokkaita.

Tauko talvella
- Talvella menee pari kolme kuukaut-
ta, etten ammu laukaustakaan. Kyp-
roksen leirin jälkeen olen ryhtynyt am-
pumaan, Jesse sanoo.

Haulikkoampujat harjoittelivat Kyp-
roksella maaliskuun alussa. Jesse näyt-
ti olevansa hyvässä iskussa myös tau-
on jälkeen. Hän voitti lähes ennätyk-
sellään 118 kiekkoa Victory Cyprus
Grand Prix 2007 –kilpailun.

Jesse
Louhelainen

Syntymäaika: 14.3.1988, Lahti
Kotipaikka: Hollola
Seura: Lahden Ampumaseura
Henkilökohtainen valmentaja:
Jaakko Louhelainen
Liiton valmentajat: Lauri
Siltavirta ja Jorma Korhonen
Aseet: Beretta
Patruunat: R10 Target
Varusteet: Beretta-ampumalasit
Yhteistyökumppanit: Starckjohan
Hollolan Metalli Oy

Nuorella onnistujalla on vientiä

- Tänä vuonna on tavoitteena ampua
kilpailussa 120 kiekkoa tai enemmän
rikki, mutta eihän sitä ikinä tiedä. Har-
joituksissa olen ampunut 125 kiekkoa
muuallakin kuin kotiradalla Hollolas-
sa, hän toteaa.

Jesse myöntää kilpailujännityksen vai-
kuttavan suoritukseen. Jännitys jäykis-
tää viilipytynkin.

- Kokemuksen tietä tulee kilpailujän-
nityksen hallinta.

Tavoite arvokilpailussa
19-vuotias Jesse kilpailee vielä kaksi
kautta, kesät 2007 ja 2008, nuorten sar-
jassa. Tänäkin vuonna tähtäin on arvo-
kilpailuissa, EM-kilpailussa heinä-
kuussa Espanjan Granadassa ja MM-
kilpailussa syyskuussa Kyproksen Ni-
kosiassa.

- Arvokilpailuissa olisi hyvä menestyä,
jos sinne pääsee, hän kuittaa lyhyesti.

Jesse suunnittelee pyrkivänsä varus-
miespalvelukseen Urheilukouluun
Lahteen tänä vuonna. Urheilukoulus-
sa harjoituskaverina olisi ainakin Tomi
Aspholm, joka työskentelee koulutta-
jana. Aspholmin komennossa saattai-
si vuotuinen laukausmäärä nousta
10.000 kiekosta.

Teksti: Matti Viitanen
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Selvitä harjoitusajat!Selvitä harjoitusajat!Selvitä harjoitusajat!Selvitä harjoitusajat!Selvitä harjoitusajat!

Suomessa on laaja ampu-
marataverkosto, jonka ampu-
maratoja ylläpitävät ampuma-
ja metsästysseurat. Ammunta
tapahtuu yksinomaan viralli-
sissa, valvotuissa harjoitusti-
laisuuksissa. Se, milloin näi-
tä tilaisuuksia on, selviää pu-
helinsoitolla paikkakuntasi
ampumaseuran yhdyshenki-
lölle.

Harrastaminen edellyttää
yleensä, että sinulla on omat
välineet; haulikko, patruunat
ja kuulosuojaimet (omia kiek-
koja et kuitenkaan tarvitse).
Aseluvat pitää luonnollisesti
olla kunnossa.

Sitten kokeilemaan...Sitten kokeilemaan...Sitten kokeilemaan...Sitten kokeilemaan...Sitten kokeilemaan...

Pääset ampumaan haulikoa
vaikka et olekaan vielä min-
kään seuran jäsen. Useilla ra-
doilla pääsee myös ampumaan
vieraana. Tämä mahdollisuus
kannattaa selvittää etukäteen
soittamalla ampumaseuraan.

Sopimalla etukäteen voit
myös päästä kokeilemaan hau-
likkoammuntaa, vaikka et vie-
lä omista omaa haulikkoa. Täl-
löin joku jäsen lainaa sinulle
omaa asettaan seisten itse vie-
ressä valvomassa ja opastamas-
sa.

Liitynpä jäseneksiLiitynpä jäseneksiLiitynpä jäseneksiLiitynpä jäseneksiLiitynpä jäseneksi
Kun olet kokeillut kiekko-

jen särkemistä ja päässyt am-
munnan makuun, on seuraava
luonnollinen askel liittyä seu-
raan ja harrastuksen aloittami-
nen “oikein kunnolla”. Ampu-
maseurat ottavat mielellään
uusia jäseniä. Kaikki seurat
eivät harrasta kaikkia lajeja,
joten selvitä ensin, harraste-

taanko paikkakuntasi ampu-
maseurassa niitä ampumalaje-
ja, joista olet kiinnostunut ja
millä edellytyksillä pääset jä-
seneksi. Jäseneksi pääsemi-
seksi yleensä riittää, että on
aidosti kiinnostunut urheilu-
ammunnasta ja seuratoimin-
nasta. Jäseneksi liittyvältä ei
edellytetä, että hän pyrkii huip-
puampujaksi, omaksi virkis-
tykseksi urheileminen riittää
aivan varmasti.

PPPPPitäisi päästäitäisi päästäitäisi päästäitäisi päästäitäisi päästä

kilpailemaan!kilpailemaan!kilpailemaan!kilpailemaan!kilpailemaan!
Kun taidot ovat karttuneet

jonkin verran, alkaa kilpaile-
minen kiinnostaa. Omaan tai-
totasoosi sopiva kilpailu löy-
tyy laajasta kilpailuohjelmasta.
Ensimmäinen askel on osallis-
tuminen oman seuran jäsenten
välisiin kilpailuihin, tärkeim-
pänä tietysti seuran mestaruus-
kilpailut. Kykyjen ja kilpailu-
nälän kasvaessa alat tähyillä
kaukaisempia horisontteja -
jospa ottaisinkin osaa naapuri-
seuran järjestämään vappuki-
saan? Siitä se sitten lähtee, la-
jista riippuen tähtäimessä voi

Harrastetoiminta

Monet seurat järjestävät ampumakouluja ja tutustu-

mistilaisuuksia, joihin pääsevät mukaan sekä vasta-
alkajat, että muutkin asiasta kiinnostuneet. Tämä on
oiva tapa kokeilla eri ammuntalajeja ja tutustua am-
pumaseuran toimintaan. Uusille jäsenille järjestetään
usein myös opastusta ja valmennustoimintaa.

Radalla vaihdetaan myös kuulumisia esim. kahvikupin ääressä

Missä pääsee mihinkin?Missä pääsee mihinkin?Missä pääsee mihinkin?Missä pääsee mihinkin?Missä pääsee mihinkin?

Seurataso ___________________________________
Aluetaso ____________________________________
Kansall.taso _________________________________
SM-kilpailut _________________________________
PM-kilpailut _________________________________
EM-kilpailut _________________________________
MM-kilpailut ________________________________
Olympiakisat ________________________________
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200 vuotta haulikkoammuntaa

1812 Englannissa ensimmäinen haulik-
kokerho “The Old Hats”, maaleina elä-
viä kyyhkyjä.

1832 Ranskalainen Casi-
mir Lefaucheux keksi hau-
likonpatruunan ns. piikki-
patruunan.

1850 Englannissa ammut-
tiin höyhenillä täytettyjä
lasipalloja kyyhkyjen si-
jasta.

1877 Amerikkalainen Adam Bogardu
keksi lasipalloille katapultin.

1880 Amerikkalai-
nen George Ligows-
ky keksi savikiekon
poltetusta savesta.

1884 Amerikkalainen Fred Kimble ke-
hitti nykyaikaisen savikiekon.

1899 Suomen ensimmäiset savikiekko-
kilpailut Helsingissä.

1900 Eläviä kyyh-
kyjä ammuttiin ai-
noan kerran olym-
pialaisissa (Pariisi).

1908 Trapammunnasta olympialaji
Lontoossa (olympiahaulikko). Suoma-
laiset ensimmäistä kertaa mukana.

1920 Massachusettiläinen kennelin-
omistaja C. E. Davies keksi skeetam-
munnan.

1924 Konrad Huber toi
Pariisista Suomen en-
simmäisen haulikon
olympiamitalin (hopea).

1924 Ensimmäinen Sporting-kilpailu
Englannissa.

1927 Ranskalainen Laporte kehitti kä-
siheittimen. Kiekkojen särkemisestä
halpa “kansanhuvi”.

1937 Konrad Huber, ensimmäinen suo-
malainen haulikon maailmanmestari.

1968 Skeetammun-
nasta olympialaji
Meksikon kisoissa.

1990 Satu Pusilasta ensimmäinen suo-
malainen kaksoistrapin maailmanmes-
tari.

1996 Kaksoistrap olympia-
lajiksi Atlantan kisoissa.
Naisille oma sarja.

2000 Sidneyn olympialaisissa naisille
omat sarjat skeetissä ja trapis-
sa.

2004 Marko Kemppainen
tuo Suomelle haulikon toi-
sen olympiahopean 80 vuo-
den jälkeen.

2008 Beijing, Suomelle en-
simmäinen haulikon olympia-
kulta??

2012 Edustatko sinä Suomea olympia-
laisten haulikkoammunnassa Lontoos-
sa?

Urheiluammuntaa on muodossa tai toisessa harrastettu siitä lähtien, kun ihminen ensimmäisen
kerran onnistui osumaan kivellä johonkin. Vaikka hauleja on käytetty aseissa ruutiaseiden
keksimisestä lähtien, varsinainen urheiluammunta haulikolla ei ole vielä täyttänyt kahtasataakaan
vuotta. Ohessa muutama virstanpylväs haulikkoammunnan historian varrelta.

Tiesitkö että?
Tunnettuja lasipallon ampujia oli mm.
William “Buffalo Bill” Cody ja Annie
“Mestariampuja” Oakley.

Pariisin olympialaisissa 1900 ensimmäi-
sen haulikon olympiakullan ampunut
austraalialainen Don Mackintosh ei itse
tienyt osallistuvansa olympialaisiin.
Hän luuli osallistuvansa elävien kyyh-
kyjen “hulipumpeliammuntaan” Parii-
sin maailmannäyttelyssä.

Pariisin olympialaisissa v. 1924 Konrad
“Konni” Huber hävisi uusinnassa kulta-
mitalin ampumatta laukaustakaan. Las-
keva aurinko paistoi suoraan silmiin ja
hän luuli, ettei kiekkoa heitettykään.

Skeetiä ammuttiin ensin “kellon ympä-
ri” eli rata oli ympyrän muotoinen. Rata
sai nykyisen muotonsa kun C.E. Davi-
sin naapuri valitti, että hänen kanalaan-
sa sataa hauleja. Jotain piti keksiä, rata
puolitettiin, yksi torni lisättiin ja kanat
saivat munia rauhassa.

Maailman ensimmäinen haulikkokerho
The Old Hats sai nimensä siitä, että
maaleina käytettävät kyyhkyset lähetet-
tiin ilmaan vanhojen silinterihattujen
alta.

Skeet sai nimensä yleisökilpailun tulok-
sena. Montanalainen kotirouva Gertrud
Hurlbutt keksi nimen “väännöksenä”
ruotsin- tai norjankielen sanasta skjuta,
skytte.
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Urheilukoulu - Sinun paikkasi

Taloudellinen tuki
Suomessa on monta hyvää
paikkaa suorittaa varusmies-
palvelus, mutta vain yksi Ur-
heilukoulu - Lahdessa. Jos aja-
tellaan asiaa oman lajin siis
haulikkoammunnan silmin,
Urheilukoulu on ainoa paikka,
jossa puolustusvoimat tarjoaa
siellä palveleville ampujille
talon puolesta patruunat ja kie-
kot. Sinulla on hyvä mahdolli-
suus treenata ja kehittyä talon
tarjoamin eduin. Milloin vii-
meksi sinulla on ollut mahdol-
lisuus ampua yli 10000 lauka-
usta vuodessa?

Olosuhteet
Olosuhteet eivät tästä enää
paljoa parane. Urheilukoulu-
laiset treenaavat huippupai-
koissa Hälvälän sekä Orimat-
tilan radoilla myös talviaikoi-
na, onhan siellä lämmitettävät
ampumakatokset.

Perusta
SAL on vahvasti mukana tuke-
massa huippuampujien hakeu-
tumista Urheilukouluun.
SAL:n haulikkolajien pääval-
mentaja Matti Nummela,
joka on ollut valmentajana
myös Urheilukoulussa, osallis-
tuu usein Urheilukoulun kan-
sainvälisiin leireihin tuoden
vahvaa lajitietämystä varsin-
kin trap-ampujille. Urheilu-
koululla on oma haulikkoval-
mentaja, itsekin maajouk-
kueessa skeettiä ampuva Tomi
Aspholm. Hänen ohjaukses-
saan yhteistyöllä ampujan
oman siviilivalmentajan kans-
sa, moni ampuja on kehittynyt
hyvään suuntaan.

URHEILUKOULU

Perustettu Lahteen vuonna 1979. Edeltäjinä olivat
urheilujoukkueet ja -komppaniat
Varusmiehiä otetaan kahdessa saapumiserässä.
Ampujat hakevat vuosittain 1.7. mennessä ja
palvelus alkaa lokakuun alussa.
Sotilaskoulutuksen kesto on 12 kuukautta.
Erikoisalana on tiedustelu. Saapumiserästä 18-22
urheilijaa valitaan omalle reserviupseerikurssille,
jonka koulutus toteutetaan Lahdessa.
Palvelusajasta puolet on varattu harjoittelu- ja
kilpailutoimintaan. Sotilaskoulutuksen osuus on
suurimmillaan palveluksen alku- ja loppupuolella.
25 vuoden aikana Lahdessa on palvellut yli 4000
urheilijaa 54 eri lajista
Vuonna 2005 käynnistyi kokeiluna 6 kuukauden
jääkärilinja. Kokeilu on tarkoitettu lähinnä ulkomailla
ammattimaisesti urheileville.
www.mil.fi/maavoimat/joukot/hamr/urhk.dsp
e-mail: urhk@mil.fi

Leiritys
Lehden ilmestymishetkellä
palvelustaan Urheilukoulussa
suorittavat skeet-ampujat Os-
kari Kössi (LL) ja Miikka
Peltonen (AEM), sekä trappa-
rit Antti Tuomenoksa (VihA)
ja Mika Ruotsalainen (SA).
Heidän palveluksensa alkoi
viime lokakuussa ja päättyy
ensi syyskuussa. Viikoittaisen
harjoittelun lisäksi pojat ovat
olleet viikon leirillä Viron
Männikussa ja heillä on ke-
väällä leiri Kyproksella Urhei-
lukoulun kustantamana. Lisäk-
si he leireilevät kevään aikana
useamman viikon Orimattilas-
sa ja Hollolassa.

Sinä
Jos sinä haluat menestyä am-
pujana ja suorittaa varusmies-
palveluksen Urheilukoulussa,
kuten Marko Kemppainen,
Timo Laitinen, Petri Num-
mela, Tommi Andelin ja mo-
net muut huiput ovat tehneet,
sinun on lähetettävä hakemus
1.7 mennessä Urheilukouluun.
Valintakokeet ovat elokuussa
ja mikäli sinut hyväksytään,
aloitat varusmiespalveluksen
lokakuussa kilpailukauden
päätyttyä. Aluksi on normaali
alokasaika, jolloin panostetaan
sotilasasioihin. Sitten alkaa
joko aliupseeri- tai reservin-
upseerikurssi ja panostus siir-
tyy yhä enenemässä määrin ur-
heiluun. Kesällä kierrät kisois-
sa näyttämässä kehitystäsi.

Lisätietoja
Sinun kannattaa jutella sel-
laisten kanssa, jotka ovat Ur-
heilukoulussa palvelleet. He
tietävät mitä talo tarjoaa. Voit
toki soittaa tai meilata suoraan
Urheilukoulun valmennus-
päällikölle Jari Karinkannal-
le, hän auttaa hakeutumiseen
liittyvissä asioissa.

Puh: 03 18146352
jari.karinkanta@mil.fi

Lisätietoja:
 www.urheilukouluntuki.fi

Hakulomakkeet:
www.mil.fi/varusmies/
hakemukset/pdf/haerjo.pdf

ÄLÄ ENÄÄ MIETI, TOIMI!

Kirjoittaja, ylil. Marko Leppä
toimii luotilajien valmentaja-
na Urheilukoulussa ja puolus-
tusvoimien edustusvalmen-
nusryhmän (pistooli) valmen-
tajana.

Minne haulikkoampujan kannattaa mennä Inttiin?
Ei ole kuin yksi hyvä vaihtoehto, Urheilukoulu. Miksi?
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Käytännön vinkkejä

5. SEURAAMINEN
Vie asetta vartalolla, ei käsillä.

Ase, pää, käsivarret ja vartalo ovat
yhtä “pakettia”, jota liikuttelet polvista

tai vyötäröstä. Jos viet käsivarsilla
joudut koordinoimaan pään ja käsivar-

sien liikettä tai pääsi irtoaa aseen
perästä.

1. ASENTO
Seiso rennosti jalat vierekkäin

rintamasuunta siihen mihin aiot ampua
kiekon. (trapissa heitinhautaan päin)
Älä ota liian leveää asentoa n. 30 cm

jalkaterien välissä riittää.

6. LAUKAISU
Takaa ohi ja laukaisu.

Vie ase kiekon lentoradalle sen taakse
ja ota kiekko kiinni lentoradan suun-
nassa. Kun olet päässyt kiekon ohitse,
laukaise. Älä pysäytä asetta laukais-

tessasi vaan laukaise vauhdissa.
Jos pysähdyt, jäät auttamattomasti

kiekon perään.

3. NOSTO
Pidä pää pystyssä.

Nosta ase olalle niin, että sen perä
on tukevasti olkaa vasten ja kiinni
poskessa ilman että joudut kallista-

maan päätä sivulle.

Ennakko vai svingi?Ennakko vai svingi?Ennakko vai svingi?Ennakko vai svingi?Ennakko vai svingi?

Hauliparven lähtönopeus on n. 400 m/s, mutta myös kiekolla on kova vauhti. Tämä tarkoittaa sitä, että osuaksesi on si-
nun ammuttava kiekon eteen juuri sen verran, että kiekko ja haulit ovat samassa paikassa samaan aikaan.

Tämä onnistuu kahdella eri tavalla. Ottamalla tietoinen ennakko, jolloin pidetään ase (liikkeessä) suunnattuna ennakon
verran kiekon edellä. Ase laukaistaan, kun ennakko on oikea. Toinen tapa, joka on yleisempi, on käyttää ns. svingiä. Ase
nostetaan kiekon perään sen lentoradalle. Ase viedään lentoradan suunnassa kiekon ohi. Kun ase on kiekon kohdalla
puristetaan liipaisinta. Koska ase liikkuu koko ajan, se osoittaa sopivasti kiekon eteen, kun ase laukeaa. Kumpaa tapaa
käytätkin niin oleellista on, ettei ase pysähdy laukaisuhetkellä, muuten kiekko ehtii alta pois ja tuloksena ohilaukaus.

Kokeile kumpi tapa sopii sinulle paremmin. Eteenkin sportingissa monet käyttävät, kiekoista riippuen, molempia tapo-
ja. Nopeaa kiekkoa voi olla helpompi ampua svingillä ja hidasta taas ennakolla.

2. KIEKKO
Pyydä kiekkoa kuuluvasti.

Odota, että se tulee näkyviin. Ase
liikkuu vasta kun silmä havaitsee

kiekon.

Seuraavassa muutama perusasia, jonka hallitseminen auttaa sinua osumaan kiekkoon. Monen perusasian
kuten esim. asennon, noston ja viennin voi harjoitella kotona (tyhjällä!!) haulikolla. Tätä kutsutaan kuiva-
harjoitteluksi.

4. KATSE
Katse kiekkoon ei

haulikkoon. Haulikolla
ei tähdätä. Katse seuraa
kiekkoa piipun kiskon

yli, ei piipun päällä
olevaa jyvää. Jos olet
oikeakätinen ja oikea
silmäsi on hallitseva
voit pitää molempia

silmiä auki. Jos vasen
silmä on hallitseva, pidä

se kiinni.

8. ANALYSOINTI
Mieti mitä teit.

Kun osut, paina mieleen
mitä teit oikein. Pyri

toistamaan sama suoritus.
Jos ammuit ohi, älä

lannistu. Mieti mitä teit
väärin. Pyri korjaamaan

virhe.

7. TURVALLISUUS
Ehdit tuulettaa myöhemminkin
Muista aina turvallisuus. Avaa ja
tyhjennä ase ennen kuin poistut
ampumapaikalta. Älä koskaan

käänny ampumapaikalla ladatulla
aseella!
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TTTTTAVOITTEENA PEKING !AVOITTEENA PEKING !AVOITTEENA PEKING !AVOITTEENA PEKING !AVOITTEENA PEKING !

Satu
Mäkelä-
Nummelan
tavoitteena
Peking
Salaperäisiltä kuulostavat puheet hauli-
kon antamista tuhdeista potkuista ampu-
jalleen kiehtoivat mallusjokelaista pikku-
likkaa. Kaksoisveljen kanssa kisailtiin sii-
tä, kumpi uskaltaa ensin kokeilla, miltä

potku tuntuu. Tä-
nään haulikon re-
kyyli on Satu Mä-
kelä-Nummelalle
tuttu juttu ja nyt
urheiluammun-
nassa kiehtovat
aivan muut jutut. Päällimmäisenä ovat
Pekingin olympiakisat 2008. Kesällä 2006
Satu ampui Suomelle paikan naisten tra-
piin – ja tarkoitus on käyttää paikka itse.
Mutta näiden tapahtumien väliin mahtuu
neljännesvuosisata.

Metsästysseuran
ensimmäinen naisjäsen
Sadun kotona, mallusjokelaisessa maata-
lossa, ammuntaan ja metsästykseen suh-
tauduttiin hyvin luontevasti. Pyssyjä oli ja
niitä käytettiin metsällä ja riistapoluilla.
Satu muistaa lähteneensä Anssin kanssa

12-vuotiaina kokeilemaan riistapolkuja
naapurin sedän kanssa. Edelleenkin sisa-
rukset taivaltavat riistapolkuja yhdessä,
sikäli kuin Sadulta aikaa liikenee. Hirvi-
metsällä hän oli isän kanssa samalla pas-
sipaikalla. Myöhemmin oli tulla ongelmia,
kun piti saada pyssy mukaan hirvimetsäl-
le. Mallusjoen metsästysseuran ensimmäi-
nen naisjäsen törmäsi pykälään, jonka
mukaan pyssyn kanssa pääsi hirvimetsäl-
le vasta armeijan käytyään. Pykälää muu-
tettiin ja metsälle pääsi, kun oli 18 vuotta
täyttänyt. Jo ensimmäisenä jahtikautenaan
niin Satu kuin Anssikin kaatoivat ensim-
mäisen hirvensä.

Elämä ei ole kummemmin
muuttunut
Maailman huipulle noustuaan Satu Mäke-
lä-Nummela ei ole huomannut erikoisem-
paa muutosta elämässään. – Samat työt
odottavat kotona Pennalassa töistä palat-
tua. Lapsista on huolehdittava, pyykit pes-
tävä, ruokaa laitettava, silitettävä... Vuo-

sien myötä harjoittelun sään-
nöllisyys on kyllä kasvanut.
Kun aikaisemmin Satu kävi
radalla pari - kolme kertaa vii-
kossa epäsäännöllisesti, nykyi-
sin hänet tapaa radalla säännöl-
lisesti vähintäänkin kolme ker-
taa viikossa. Tosin vain sellai-
seen aikaan, kun Suomessa
pääsee radalle ja ammunta on
luvallista. Jotteivät etelän kil-
pasiskot saa kohtuutonta etua,
suomalaisilla on ollut tapana
katkaista talvi etelän harjoitus-
leirillä. Harjoituksissa jokaisen

laukauksen tulee olla hallittu. Huiskimi-
sesta ei ole hyötyä. Jos ampuminen tuntuu
vastenmieliseltä tai ei jaksa keskittyä, on
parasta tehdä jotain muuta.

Huima nousu
kiekkomäärässä
Satu Mäkelä-Nummela on nostanut Pe-
kingiä ajatellen rutkasti kiekkomäärää.
Kun aiempina vuosina Satu on ampunut
12 500 kiekkoa, nyt saa kyytiä 20 000
kiekkoa. Opetusministeriön helmikuussa

jatkuu seuraavalla sivulla...

Teksti: Kullervo Hakama

SATU MÄKE-
LÄ-NUMMELA

syntymäaika: 26.10.1970
syntymäpaikka: Orimattila
kotipaikka: Orimattila
ase: Perazzi
patruunat: Bascieri Pellagri
MM 3, 2-trap 1995 Kypros
MC 1, trap 2005 Brasilia
MC 1, trap 2006 Saksa
Olympiapaikka Suomelle 2006
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Höyhenillä täytetty lasipallo vm 1860.

Katapultti lasipallojen heittämiseen.
Kiekonheitin. Saksalaista mallia 1900-lu-
vun vaihteesta.

Piikkinallipatruuna, käytössä n. vuodesta
1835. Patruunanvalmistus lopetettiin
1930-luvulla.

KUVKUVKUVKUVKUVAGALLERIAAGALLERIAAGALLERIAAGALLERIAAGALLERIA, vanhaa ja uutta, vanhaa ja uutta, vanhaa ja uutta, vanhaa ja uutta, vanhaa ja uutta

Ennen haulikonpatruunan keksimistä am-
muttiin kilpaa suustaladattavilla pii- ja
nallilukkoisilla haulikoilla.

Savikiekko sadan vuoden takaa. Kiekko
kiinnitettiin korvastaan heittimeen. Kiek-
ko on nimensä mukaisesti poltetusta sa-
vesta.

Nykyaikainen kiekko. Kvartsihiekka ja
erilaiset sideaineet ovat syrjäyttäneet sa-
ven.

Nykyaikainen kiekonheitin on täysauto-
maattinen ja heittää kiekkoja siihen tahtiin
kun napista painetaan tai mikrofooniin
huudetaan.

Nykyaikainen haulikonpatruuna yleistyi
1870-luvulla. Muovihylsy tuli markkinoil-
le 1960-luvulla.

myöntämä apuraha mahdollistaa tuhdim-
man harjoittelun. – Tällainen mahdolli-
suus huomioitiin jo, kun kautta suunnitel-
tiin, kertoo Satu. Tilanteen parantumises-
ta huolimatta etelän ampujilla on silti etu-
lyöntiasema. – Heillä on ammuttuna jo 15
000 kiekkoa kilpailukauden alkaessa. Me
puhumme koko vuoden kiekkomääristä.
Sadulla on takapihallaan heitin, jolla pää-
see jonkinlaiseen harjoitteluun. Talvihar-
joittelu on kuitenkin virhealtista aikaa.
Lumivalkoinen tausta ei tule missään kil-
pailussa vastaan ja ammunnassa opitun
virheen pois oppiminen on vaikeaa puu-
haa. Huipulla ammunta on todella tarkkaa.
Haulikon perä saattaa “elää” huomaamatta
ja kun noston on tehnyt muutamia kertoja
väärään kohtaan, niin se tuntuukin jo oi-
kealta, mutta kiekot vain karkaavat. Pei-
lin edessä asetta sitten palautetaan oikealle
paikalleen.

...jatkuu edelliseltä sivulta Ei voi jäädä paikoilleen
Satu on yllätetty hyväntahtoisella tote-
amuksella, kun maapaikka on olympiaki-
soihin jo ammuttu: – Tänä vuonna sun ei
sitten tarvi kiertää kisoja niin paljon! – Ei
tässä tilanteessa ole varaa jäädä ihmette-
lemään, toteaa Satu. Kansainvälisiä kilpai-
luja on pakko kiertää jo rutiinin vuoksi. –
Kisatilanne on aina erilainen. Kotona voi
särkyä 25 kiekkoa helpostikin, mutta nu-
merolappu selässä tilanne on toinen. Jo-
kainen paikka on erilainen. Heittimet, ra-
dat ja taustat poikkeavat toisistaan. Hui-
pulla on osattava ampua kaikkialla. Poik-
keava rata ei saa hämätä ja viedä ajatuk-
sia vikaan. Yleisesti ollaan sitä mieltä, että
paras rata löytyy Orimattilasta. Mutta jos
ampuu pelkästään siellä, on “hukassa”
muualla. Jo naapurissa Mäntsälässä kiek-
ko tulee esiin aivan eri tavalla kuin Ori-
mattilassa. Orimattilaan ollaan hankki-
massa yhdelle radalle uusia heittimiä ul-
komailta. Ampujat ovat maailmalla tör-
männeet tilanteeseen, että heittimet toimi-

vat eri tavalla kuin meillä. Sääntöjen puit-
teissa, mutta ei läheskään niin varmasti ja
ennakoitavissa kuin kotimaiset. Niiden
kanssa on hyvä harjoitella kotona, ettei
sitten ylläty.

Naapuruksilla sama tavoite
Satu Mäkelä-Nummelan tähtäin on tiukas-
ti Pekingissä. Paikkaa havittelee myös
toinen Mallusjoelta kotoisin oleva ampu-
ja, Noora Antikainen Mäkelän naapurista
Halmaantien varrelta. – Noora on lähinnä,
myöntää Satu, mutta pitää vielä paikkaa
omanaan. Tuloksia täytyy kuitenkin vuo-
den aikana syntyä – ja kovia sittenkin.
Naapurin tyttö on takaa-ajoasemissa. Apu-
rahan turvin Satu voi vähentää “oikeaa
työtä” Tuuliharjassa ja keskittyä enemmän
ampumiseen. – Ampumiseen tulee saada
tasaisuutta niin, että tulokset pysyvät yl-
häällä, sanoo Satu ja luettelee: 23, 24, 25.
– 20 on jo huono tulos. Voittaessaan vii-
me kesänä maailmancupin Suhlin osakil-

jatkuu sivulla 21...
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Metsästäjät ja
haulikkoammunta

Maamme ensimmäiset
metsästysseurat perustettiin
1860-luvulla. Niiden ohjel-
maan kuului pienimuotoinen
ampumakilpailutoiminta.
Aluksi kilpailtiin pelkästään
luotiaseilla. Sitten aseiksi tuli-
vat myös haulikot, joilla am-
muttiin aluksi taulumaisiin
liikkuviin eläinkuvioihin.

Vuosisadan lopulla maa-
hamme alettiin tuoda savikiek-
koja. Niiden rikkomisessa kil-
paileminen oli aluksi pelkäs-
tään herraskaisten metsästäjien

puuhaa. Joissakin metsästys-
seuroissa kilpailtiin myös yk-
sinkertaisilla laitteilla heitet-
tyihin lasipalloihin.

SM-kisat ja suosionSM-kisat ja suosionSM-kisat ja suosionSM-kisat ja suosionSM-kisat ja suosion

jyrkkä kasvujyrkkä kasvujyrkkä kasvujyrkkä kasvujyrkkä kasvu

Vuonna 1921 perustettu,
nykyisin maamme suurin ja
vanhin vapaaehtoiseen jäse-
nyyteen perustuva metsästäjä-
järjestö, Suomen Metsästäjä-
liitto – Finlands Jägarförbund
r.y., otti ohjelmaansa myös
metsästysampumakilpailutoi-
minnan. Erilaisia kilpailuja jär-
jestettiin pitkään tosin vain pii-

ri- ja seuratasolla. Ratkaiseva
käänne tapahtui vuonna 1964,
jolloin liitto ryhtyi järjestä-
mään SM-kilpailuja.

Ensimmäisenä vuonna
haulikolla ammuttiin sekä
kiekkoja että juoksevaa kettu-
kuviota. Kahden vuoden ku-
luttua siirryttiin pelkästään
kiekkoihin. Kiekot lähetettiin
skeet-radan matalasta tornista,
osa ammuttiin skeetin ampu-
mapaikoilta ja osa viisi metriä
niiden takaa.

Vuonna 1991 otettiin käyttöön
molemmat heitintornit ja
vuonna 1996 mukaan otettiin
toiseksi kisalajiksi metsäs-
tystrap. Muina lajeina aina hei-
näkuun viimeisellä viikolla
järjestettävissä metsästysam-
munnan SM-kilpailuissa ovat
luodikko- ja hirviammunta.

Suomenmestaruuskilpai-
lujen aloittaminen lisäsi kaik-
kien metsästysampumalajien
suosiota räjähdysmäisesti. Ki-
soihin pääsee osallistumaan
kaiken kaikkiaan noin 2000
ampujaa, jotka kaikki joutuvat
lunastamaan osallistumisoi-
keutensa 3-5 piiritason karsin-
takilpailuissa.

Vuosikymmenien ajan oli
niin, että monet myöhemmin
kansainvälisillä aina olympia-
laisia myöten maatamme edus-
taneet haulikkohuiput aloitti-
vat ampujantaipaleensa met-
sästysammuntojen parissa ja
lähtivät sitten mukaan myös
SAL:n kisoihin.

Välillä näytti valitettavasti
siltä, että nuorten kilpailijoi-
den määrä on tyrehtymässä.
Seura- ja piiritasolla käynnis-
tynyt aktivointi on viime vuo-
sina tuonut kuitenkin mukaan
uusia innokkaita harrastajia.

Vaikka haulikkolajeja pi-
detään jo perushankinnoiltaan
kalliina harrastuksena, jopa
SM-tasolla voimme kertoa esi-
merkkien valossa, että metsäs-
tyshaulikkoammunnoissa tai-
dot ovat välineitä tärkeämpi
asia. Pari vuotta sitten nuorten
sarjan mestaruus metsästystra-
pissa voitettiin halvimman hin-
taluokan venäläisellä haulikol-
la, jonka perä oli sahattu kil-
pailijalle sopivaksi.

KansainvälisetKansainvälisetKansainvälisetKansainvälisetKansainväliset

yhteydetyhteydetyhteydetyhteydetyhteydet

Suomen Metsästäjäliitolla
on myös kansainvälisiä met-
sästysammuntayhteyksiä. Liit-
to mm. nimeää karsintakilpai-
lujen perusteella Suomen
joukkueen vuosittain järjestet-
täviin metsästysammunnan
PM-kilpailuihin, joissa hauli-
lajeina ovat metsästystrap ja
Compak sporting.

Joukkueet lähetetään myös
joka toinen vuosi järjestettä-
viin metsästysammunnan EM-
kilpailuihin, joissa lajeina on
Compak sportingin lisäksi
joko skeet tai metsästystrap.
Vuonna 2008 EM-titteleistä
kilvoitellaan Puolan Katowi-
cessa.

Metsästäjäliitto järjestää
myös SM-kilpailut niin poh-
joismaisin kuin eurooppalai-
sinkin metsästysampumasään-
nöin. Näiden kilpailujen suo-
sio onkin kasvamassa.

Mainittakoon vielä, että
vaativan Riistamestari –am-
mattitutkinnon vaatimuksiin
kuuluu mm. eurooppalaisin
säännöin tapahtuvan skeet-
ammunnan hyväksytty suorit-
taminen: täytyyhän metsästys-
ammattilaisen hallita hauli-
konkäyttö.

Metsästäjät ja haulikkoammunta

Myös olympiamitalisti Kemppainen on aloittanut uransa SML:n
lajeilla
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Haulikko jaHaulikko jaHaulikko jaHaulikko jaHaulikko ja

metsästysmetsästysmetsästysmetsästysmetsästys

Maassamme on noin 300
000 metsästäjää. Heistä lähes
kaikki omistavat haulikon,
monille se on jopa ainoa met-
sästysase. Pääsääntöisesti met-
sästäjä-haulikkoyhdistelmän
jahtiuran alku jakaantuu kah-
teen pääryhmään. Osa päättää
ryhtyä metsästäjäksi, suorittaa
metsästäjätutkinnon, hankkii
haulikon, käy harjoittelemassa
kiekkoihin ja lähtee sitten otta-
maan haulikkoineen ensiaske-
liaan riistamailla. Yleensä val-
misteluihin liittyy vielä met-
sästysseurajäsenyyden anomi-
nen tai vieraskorttilupien osto
sekä muita esivalmisteluja.

Osa metsästävistä haulik-
komiehistä ja –naisista on saa-
nut ja saa metsästyskipinän
haulikkoradoilla. Ensimmäi-
nen tutustuminen haulikkoam-
munnan jaloihin taitoihin joh-
taa hyvin usein uusintakäyn-
teihin. Niiden toistuessa ja tai-
tojen karttuessa tutustutaan
muihin radalla kävijöihin. Jos-
sakin vaiheessa osa uudenpuo-
leisista tuttavista ryhtyy kerto-
maan metsästysretkistään ja
houkuttelemaan harrastus-
kumppaniaan mukaan. Se ta-
vallinen tarina tällaisissa tilan-
teissa on, että houkuteltu lu-
pautuu aseettomaksi kumppa-
niksi puolikohteliaisuudesta.
Tuo ensilähtö saattaa olla sii-
nä mielessä kohtalokas, että
kokemattomalle on useasti al-
kanut avautua uusi harrastus,
josta helposti tulee yksi tär-

LISÄTIETOJA

METSÄSTYKSESTÄ JA

METSÄSTYS-

AMMUNNOISTA

Suomen Metsästäjäliitto –
Finlands Jägarförbund r.y.
Kaartokatu 6
11100 Riihimäki
puh. (019) 760 490
faksi (019) 760 4910
www.metsastajaliitto.fi
sähköposti:
suomen@metsastajaliitto.fi

keimmistä. Näin on käynyt
mm. monille yhteiskuntaelä-
mämme vaikuttajille.

Varsinaista metsästystä on
pitkään pidetty melkomoisen
puhtaasti pelkästään miesten
harrastuksena. Naisia ei kovin
paljon luotiasepuolen jahdeis-
sa näy vieläkään, haulikon
kanssa kauniimman sukupuo-
len edustajien määrä sen sijaan
on viiden viimeiksikuluneen
vuoden aikana runsastunut.
Nykyisin heitä on jo toista-
kymmentätuhatta.

Teksti: Juha K. Kairikko

olla jopa osallistuminen olym-
pialaisiin.

Kaikki eivät tähyile aivan
näin korkealle, eikä maataan
pääse edustamaan kuin aivan
parhaat, mutta aina SM-tasoon
asti tie on kaikille auki (tosin
mahdollisten karsintakilpailu-
jen kautta). Pääasia on, ettei
lannistu heti ensimmäisellä
yrittämällä. Voihan olla, että
seuran mestaruuskilpailuissa
vierellä ampunut, murskavoi-
ton saavuttanut, onkin hallitse-
va euroopanmestari. Mutta ei-
hän sitä tiedä – ehkä myös sinä
olet sitä joku päivä!

Ajantasalla olevat kilpailu-
ohjelmat löydät osoitteista
www.ampumaurheiluliitto.fi
ja www.metsastajaliitto.fi. Kil-
pailut on tarkoitettu liittojen
jäsenseurojen jäsenille. SAL:n
kilpailuihin pääsevät mukaan
kaikki SAL:n ampumaseuro-
jen jäsenet ja metsästäjäliiton
kilpailuihin vastaavasti siihen
kuuluvien metsästys- ja ampu-
maseurojen jäsenet.

Harrastetoiminta
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pailun Saksassa Satu Mäkelä-
Nummela ampui 75 kiekon pe-
ruskilpailussa 70 kiekkoa rik-
ki ja 25 kiekon finaalisarjasta
21. Kokonaistulos 91 on Suo-
men ennätys. Finaalissa pa-
remmin Satu ampui vuotta ai-
kaisemmin Brasilian America-
nassa. Silloin finaalissa särkyi
23 kiekkoa. Peruskilpailussa
särkyi tällöin 64 kiekkoa, mut-
ta yhteistulos 87 oli silloin
myös Suomen ennätys. Perus-
kilpailussa jokaiseen kiekkoon
voi käyttää kaksi laukausta,
mutta finaalisarjassa käytössä
on vain yksi patruuna kiekkoa
kohti. Sadun henkilökohtaise-
na valmentajana toimii puoli-
so Matti Nummela, joka on
myös trapin ja tuplien pääval-
mentaja sekä nuorten olympia-
ryhmän valmentaja.

Urheilu huipulla
avartaa

Urheilu on avartanut Sa-
dun maailmankuvaa todella
paljon. Maailmaa hän on näh-
nyt aivan toisella tavalla kuin
jos olisi pysytellyt erossa ur-
heiluammunnasta. – Ei varmas-

ti olisi tullut näin paljon liikut-
tua. Todennäköisesti vain jos-
sain etelän lomakohteessa, ar-
velee Satu. Helmikuussa maan
haulikkohuiput olivat kahden
viikon leirillä Etelä-Afrikassa.
Maaliskuussa oli USA-leiri,
josta porukka jatkoi matkaa
maailmancupin avaukseen
Dominikaaniseen Tasavaltaan.
Aikaisemmin jo kilpailuissa
käynnit eri paikoissa olivat iso
kustannuskysymys. Huipulla
tilanne tasoittuu, kun apuun
tulevat valtio, Olympiakomi-
tea ja Ampumaurheiluliitto.
Silti matkailullinen näkökulma
jää kilpailumatkoilla vähäisek-
si. – Ostoksilla toki ehtii käydä,
jotta saa ostettua tuliaiset
ainakin lapsille. Mutta histori-
allisia paikkoja tai nähtävyyk-
sien perässä ei juuri ole kierrel-
ty, toteaa Satu. Leirien aikana
on toisinaan oheisohjelmaa,
kuten villieläinsafari Etelä-
Afrikassa.

Tavoitteena Peking
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hallittavuus
Keho, mieli ja teknologia ovat 

vahvoja osatekijöitä. Haasteena on 
näiden yhdistäminen kokonaisuudeksi

sekunnin murto-osassa.

 Ainoana luokassaan Blaser F3 mahdollistaa useiden piippujen 
käytön ilman erityisiä sovitustoimenpiteitä, koska F3 haulikolla on 
erittäin pienet valmistustoleranssit ja saksalainen huippulaatu.

Haulikolla ampuminen vaatii taitavaa silmän ja käden koordinaa-
tiota.  Oikeanlainen haulikko yhdistää metsästäjän tai kilpa-ampu-
jan vaistomaisiksi ja erehtymättömiksi harjoitellut liikkeet yhdeksi 
kokonaisuudeksi, ergonomian ja teknologian yhteissummaksi.

Lauri Leskinen:
Skeetin Suomen mestari 2006 
(F3 Game 28“)

F3 Competition

F3 Game

Täydellinen

34“

32“

30“

28“

29“

28“

27“

VAHVA-
LUONTOINEN

Uusi suunta
Pettämätön yhdistelmä: teräsrakenne ja korkea-
luokkainen synteettinen tukki, joka on täysin 
pirstoutumaton ja ääntä vaimentava. Pehmeät, 
mustat karhennukset kahvassa ja etutukissa takaa-
vat hyvän pidon kosteissa olosuhteissa. Jälleen 
kerran Mauser onnistui yhdistämään modernin 
tehokkuuden sekä perinteikkään asevalmistuksen.
M 03 Extreme on saatavilla Africa, Solid ja Match 
malleina sekä  vasenkätisenä.

Puh. 020 7559 480
Fax. 020 7559 481
www.alloptics fi
info@alloptics.fi
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