
Raahen Ampujat Haulikko  

Muisteloita Raahen Ampujien haulikkojaoston toiminnasta.  

  

Tauno Pohjalainen oli Raaheen tullessani 1976 Raahen Ampujien haulikkojaoston innokas vetäjä ja 

hyvä haulikkoampuja saavuttaen mm. skeet ammunnassa Suomen Mestaruuden. Skeet ja ennen 

kaikkea metsästäjäliiton haulikkoammunta oli silloin noususuhdanteessa houkutellen radoille 

meitä tavallisia metsästäjiä. Taunon hyvänä apulaisena oli Lauri Jatkola Pyhäjoelta.  

Ampumaradalle oli tehty ennen tuloani kaksi hienoa tiilitornia, skeet A ja B. Heittimet olivat silloin 

lihasvoimin ladattavia yhdellä kiekolla kerrallaan. Heittimen lataaja toimi myös laukaisijana, sillä 

sähköisiä toimintoja ei vielä radalla ollut. Kilpailutoiminta oli vilkasta. Pyhäjoen, Vihannin, Oulun, 

Oulunsalon, Limingan ja Kempeleen porukoiden välillä käytiin ”veristä” taistelua haulikon 

herruudesta. Kuuluisia ampumasukuja olivat mm. Moilaset, Siltavirrat, Sivoset ja Lastumäet. 

Oulunsalolainen Reijo Sikiö kuului Suomen ampujain parhaimmistoon. Meillä taisteluissa olivat 

silloin mukana mm. allekirjoittanut, Tauno Pohjalainen poikiensa Matin ja Jussin kanssa, Jorma 

Bergström, Matti Tervonen, Lauri Jatkola, Paavo Häli, Jaakko Koivusaari, Leo Pudas, Kari Järvinen, 

Auvo Arffman ja Seppo Isoräsy. Myöhemmin joukkoon liittyivät puuhamiehiksi ja lajin harrastajiksi 

Toivo Lyly, Mikael Hellman ja Ari Ilmola.  

  

Tauno Pohjalainen menehtyi sydänkohtaukseen vesilintujahdin aloituspäivän jälkeisenä yönä 

1982. Haulikkojaoston vetovastuu siirtyi siinä vaiheessa allekirjoittaneelle. Taunon muistoksi 

järjestimme vuosittain hänen nimeään kantavan haulikkokilpailun. Minulle jäi mieluisia muistoja 

”Taunon kisoista”. Matkatelevisiot olivat juuri tulleet arvokkaina esineinä palkintolistoille. Satuin 

voittamaan kahtena vuotena peräkkäin ykköspalkintoina olleet matkatelevisiot, ja molemmat vielä 

ratkontojen jälkeen. Kun haulikon suosio pysyi korkealla, päätimme saneerata entistä rataa ja 

rakentaa vierelle toisen radan. Uusi peltirata valmistui 1984. Peltiradan rakentamisvaiheen aikana 

Matti Tervosen hyvällä myötävaikuttamisella saimme radalle hankittua myös sähköt. Sähköjen 

myötä pääsimme hankkimaan molemmille radoille automaattiheittimet. Radan sähköistäminen oli 

koitua minulle kohtalokkaaksi. Oli kostea ja helteinen heinäkuun päivä, kun ajelin Saabilla radalle 

kytkemään sähkökeskusta ja jatkamaan ratojen kaapelointeja. Nostin työkalupakkini uuden radan 

B- tornin kynnykselle, ja menin kytkemään maakaapelia keskukseen. Sovitin kaapelia ja totesin, 

että täytyy vähän lyhentää. Juuri kun laskin kaapelin kädestäni ottaakseni sivuleikkuria pakista, iski 

ukkonen verkkoon. Kopissa välähti tulipallo, ja kuului kova pamahdus. Minä lensin pakin päälle 

selälleni. Keräilin siinä sitten itseni ja työkaluni, ja suunnistin naama valkoisena kotia kohti. 

Tapahtuma oli siinä mielessä erikoinen, että ukkonen ei varoitellut ennakkoon, vaan ensimmäinen 

isku kohdistui verkkoon ja purkautui verkon päässä olevasta kaapelistamme.  

   

   

Muutamia lehtileikkeitä varhaisemman toiminnan ajoilta.  



 
Haulikkoammunnan harrastajia tuli ajan saatossa lisää, ja ratojen käyttö oli vilkasta.  

Harjoitusammunnat aloitettiin kuumimpina vuosina jo maalis-huhtikuussa. Muutamat ampujat 

harjoittelivat läpi vuoden. Kilpailuja järjestettiin kesän aikana useita sekä skeetissä, että 



metsästyshaulikossa. Elokuun alkupuolisko houkutteli sorsastajia virittelemään haulikoitaan ja 

taitojaan h-hetkeä varten. Metsästysseurat vuokrasivat ratoja omiin harjoituksiinsa ja 

mestaruuskilpailuihinsa. Ratoja tarjottiin myöskin erilaisten työyhteisöjen käyttöön. Ammuntoja 

ohjasivat omat aktiiviampujat ja kilpailujaoston jäsenet. Raahen ampujien haulikkoradat ovat 

kasvattaneet monen tason mestareita. Mestaruusjahdit aloitti Tauno Pohjalainen skeet SM:llä. 

Skeetin Suomen mestaruuksia on tullut Toivo Lylyn tuomana useampia. Compak lajit nousivat 

suosioon 2010- luvulla, harrastajamäärät ovat voimakkaasti kasvaneet ja Raahen ampujat ovat 

menestyneet hyvin myös kansainvälisillä areenoilla. Monista menestyjistä mainitsen Juha 

Mannisen, joka ensimmäisenä Suomessa sai henkilökohtaisen MM hopean Compakissa.  Muita 

menestyjiä ovat mm Leena Korhonen, jonka palkintokaapissa on toistakymmentä SM mitalia ja 

Pohjoismaitten joukkuemestaruusmitali. Ikämiehissä Eero Pelkonen on myös saanut SM mitaleita 

ja oli myös mukana joukkueessa, joka voitti ikämiessarjan Pohjoismaitten mestaruuden. Tuomas 

Mattila on kiertänyt maailmalla ja saavuttanut hyviä sijoituksia Compakissa sekä Sportingissa. 

Suomen mestaruuden saavutti myös ampujamestari Jouko Jyrylä. Allekirjoittaneen 

palkintohyllyssä on metsästyshaulikon ja trapin Suomen mestaruuskisojen pronssi- ja kultamitalit.  

  

Haulikkojaostoa on ollut vetämässä useampia aktiiviampujia. Aikajärjestyksessä he ovat Tauno 

Pohjalainen (-1982), Raimo Kinnunen (1982-1987), Kari Järvinen (1987-1996), Auvo Arffman 

(19962003), Ari Ilmola (2003-2018), Juho Haarala (2018-).   

Haulikkoammuntatoimintaa on ollut kehittämässä aktiiviampujista ja puuhamiehistä sekä-naisista 

koostuva haulikkojaosto. Haulikkojaoston jäsenet 2019 ovat Juho Haarala (pj), Ari Ilmola  

(ratavastaava), Ilpo Mattila, Juha Ovaska, Eero Pelkonen, Leena Korhonen, Pekka Kortessalo, Matti 

Koskitalo, Jorma Manninen, Tuomas Mattila ja Riku Kovalainen.   

Metsästäjäliiton haulikkoammunnasta ovat vastanneet 2019 Mikael Hellman, Keijo Vuolteenaho, 

Mauri Jyrylä ja Auvo Arffman.  

  

Compak- lajien suosion kasvaessa on Raahen Ampujat saaneet uusia harrastajia ja puuhamiehiä 

sekä -naisia rivistöönsä. Eero Pelkonen ja Leena Korhonen ovat tehneet valtavan työn niin 

rakenteiden ja välineistön, kuin kilpailujen kehittämisenkin puolella. Yrittäjä Pekka Kortessalo on 

tuonut sponsoritoiminnan ja kilpailutoiminnan kautta hyvän panoksen Raahen ampujien 

toimintaan. Hänen yrityksensä nimeä kantava Compak- kilpailu, Pultti Compak, on järjestetty 

vuosittain. Rata-alue näyttää nyt pieneltä kaupungilta kontteineen ja heitintorneineen. Toiminnan 

monipuolisuudesta kertonee osittain sekin, että haulikkojaoston välinesuojista löytyy nyt 18 

heitintä. Rata-aluetta on kehitetty siitä huolimatta, että uhka toimintakiellosta on leijunut ilmassa 

jo useamman vuoden ajan. Radan sijainti Palokankaalla on ollut luontevaa siinäkin mielessä, että 

samalla alueella on Raahen Ampujien pistooli, practical ja pienoiskiväärirata, sekä Raahen 

riistanhoitoyhdistyksen hirvi-, karhu- ja luodikkoradat. Jäämme odottelemaan Raahen Veden ja 

kaupungin päätöksiä. Näin kirjoitteli Raimo Kinnunen  

  


