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Mietteitä AHA:n kaudesta 2017 

 

Ala-Hämeen Ampujien kausi 2017 oli erinomainen, vaikka tänä vuonna kansainvälistä 

arvomitalia ei saavutettukaan. Siihen ehdittiin jo tottua parina edellisenä vuonna. Selkeä syy 

mitalittomuuteen oli Suomen ja kansainvälisen skeetin kilpailuja hallinnut juniorikaarti 

Aleksi ja Samuli Ahokas ja Timi Vallioniemi siirtyivät aikuisten miesten sarjaan. Eetu 

Kallioinen jäi vielä kisaamaan junioreihin. Hänellä oli kaksi hyvää sijoitusta junioreiden 

maailman cupista, mutta nyt EM- ja MM-kisoista ei mitali tippunut plakkariin. 

 

Suomen  kansallisella tasolla jälki oli sen sijaan jäätävä. Kolmikko Ahokkaat ja Vallioniemi 

ei kainostellut nousua aikamiesten sakkiin. Poikkeuksetta he kilpailivat kaikissa GP-

kilpailujen finaaleissa palkintosijoista. Sokerina pohjalla oli Aleksi Ahokkaan skeetin finaali 

SM-tulos Tampereella 59 kiekkoa 60:stä. Se oli täysin maailman luokan tulos. Kun 

porukkaa täydennettiin juokkuekilpailuissa Eetu Kallioisella, tuloksena oli miesten SM-

pronssi. Nyt ei tarvitse yhtään epäillä, AHA:n nuoret miehet ottavat joukkuekilpailun 

tahtipuikon käteensä Suomessa vuoden tai kahden sisällä. 

 

Skeetin juniorisarjaa isännöi tällä hetkellä mielin määrin Eetu Kallioinen. Rauman Sami 

Aaltosesta oli korkeintaan haastajaksi. Niklas Lindfors paransi tasoaan merkittävästi ja tulee 

olemaan kova sana ensi vuonna. 

 

Metsästyshaulikosta muodostui tänä vuonna seuran paraatilaji. Kolme Suomen mestaruutta: 

miesten, naisten ja kaksikyppisten osalta ei jättänyt ketään kylmäksi. Kaiken lisäksi Aleksi 

Ahokas ampui mestaruuden lisäksi huiman SE- tuloksen. Ensin peruskilpailussa täydet 50 

kiekkoa rikki ja ratkonnassa putosi kolmen laakin jälkeen pahin uhkaaja. Aleksi jatkoi lähes 

konemaiselta näyttänyttä ammuntaansa. Vasta 54. kiekko lipsahti ohi eli tulos 50+53. Se 

saattaa olla lyömätön ennätys, sillä jossain vaiheessa sääntöjä kuitenkin rukataan ja 

ennätysten laskeminen aloitetaan alusta. 

 

Vuoden 2017 ampuja 

 

Seuran vuoden ampuja nimetään ampumaurheiluliiton alaisista lajeista. 

 

 Se on ollut tähän asti olympialaji skeet, niin myös tänäkin vuonna. Toimikunta päätyi 

yksimielisesti nimeämään 2017 ampujaksi TIMI VALLIONIEMEN. Ehdolla oli kolme 

tasavahvaa urheilijaa. Vaa´an kielen Timille käänsi seuraavat tekijät: paras peruskilpailujen 

keskiarvotulos, nousu 21-vuotiaana miesten maajoukkueeseen, hyvä tulos MM-kisoissa (1 

kiekko esti finaalikarsintoihin pääsyn) sekä skeetin Suomen rankingissa 3. sija. 

 

Metsästysampuja 2017 

 

Vuoden metsästysampuja on ALEKSI AHOKAS. Metsästyshaulikon Suomen mestaruus tuli 

Hyvinkäällä ennätystuloksella 50+53. Vaikka samoista kisoista seura sai 2 muutakin 

Suomen mestaria Aleksin saavutus arvostettiin ylivoimaiseksi. 

 

 


