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 Vilkas ja menestyksellinen 10. toimintavuosi 
 

Haulikkoratojen kunnostus ja ehostaminen kantaa hedelmää. Ampujien 

harjoitteluolosuhteet ovat nyt huippuluokkaa ja se näkyy saavutetuissa 

tuloksissa kaikkien ikäluokkien osalta. Mikä ilahduttavinta, 

junioriampujien kehitys jatkuu nousu-uralla ja siitä kertovat kauden 

kilpailuissa saavutetut tulokset. Myös kilpailujen järjestelyissä 

onnistuttiin jälleen erinomaisesti. Kesäkuun Sako-Franchi-GP-kisa 

keräsi toisen kerran valtakunnan skeetin ykkösampujat Lopelle. 

Soraääniä ei kilpailijoiden osalta kuulunut. Kilpailut vietiin hyvällä 

kokemuksella ja ahkeruudella läpi. Seuran tavoitteena tuleekin jatkossa 

olemaan jokavuotinen GP-kisa kesäkuussa ja Metsästäjäliiton 

piiritason haulikkokilpailujen pitäminen. Lisäksi SM-tasoisten 

arvokisojen haku tulee myös jatkossa olemaan ohjelmassa.  

 

 

 

Yhteistyö Lopen ampumaratayhdistyksen kanssa 

 

Toimintavuoden aikana saavutettiin tavoite, joka viitoittaa merkittävästi tulevaisuuden 

kehityssuunnitelmia. Huhtikuussa AHA:n hakemus Lopen ampumaratayhdistyksen jäseneksi 

hyväksyttiin. Käytännössä tämä merkitsee, että AHA ryhtyy osallistumaan vuodesta 2015 lähtien 

ampumaradan hallintoon. Tähän asti hallinnointiin ovat osallistuneet perustamisesta lähtien Lopen 

kunta rata-alueen vuokranantajana, Lopen riistanhoitoyhdistys (metsästysseurat), Lopen reservin 

upseerit ja reserviläiset. Meriitteinä jäseneksi liittymiseen olivat menestyksellinen 

ampumaurheilutoiminta, vuosia tehty talkootyö rata-alueella ja varsinkin v. 2013 kunnostus ja 

maisemointi yhteistyössä ratayhdistyksen kanssa. Hyvin organisoidut ja läpiviedyt skeetin SM-kisat 

2013 eivät jättäneet ketään kylmäksi. 

 

Keväällä liittymispäätöksen jälkeen ampumaratayhdistys ja AHA tekivät yhteistyösopimuksen. Sen 

peruslähtökohtia on, että seura otti vastatakseen haulikkoratojen hoidon valvontavuoroineen. Hirvi- 

ja luodikkoradoista huolehtivat riistahoitoyhdistyksen metsästysseurat. Reserviläisten kontolla on 

pistooli- ja pienoiskivääriradat Lisäksi AHA osallistuu IPSC/SRA-ratojen (ns. toimintaratojen) sekä 

150 metrin kivääriradan kehittämistehtäviin. Seuran sihteeri Juho Aarnio on panoksellaan 

osallistunut ampumaradan nettisivujen uusimiseen sekä toimintasääntöjen laatimiseen.  

 

Seura saa ampumaratayhdistyksessä hallituspaikan. Tähän tehtävään AHA nimitti joulukuussa 

varsinaiseksi jäseneksi Timo Sunin ja varajäseneksi Aulis Passilan. 



 

IPSC/SRA –radat 

 

Kauden aikana toimintaratojen turvallisuuteen ja siisteyteen panostettiin erityisesti. 

Vallinparannustyöt toteutettiin loppusyksystä toimintaradoille, kuin myös 150m luodikkoradalle. 

Erityishuomiota kiinnitettiin kimmoke- ja sirpalevaaran minimoimiseen. Ratojen säännöt, kuin 

myös taulun kiinnitysohjeet päivitettiin ja uusitut tiedot julkaistiin Ampumaratayhdistyksen sivuilla.  

 

Kevään 2015 aikana radoille tullaan tekemään vielä viimeisiä uudistuksia ja esimerkiksi ratojen 

tiedotusta parannetaan ja yhdenmukaistetaan uusimalla vanhat kirjavahkot ohjeistukset uusilla 

laminoiduilla ohjeilla.  

 

Uudistuksen myötä alueemme toiminta-ampujat ovat heränneet jo nyt aktiivisemmin hyödyntämään 

rataa, mistä näkyvimmät todisteet ovat sunnuntain ohjattu harjoitusaika sekä kesän 

kilpailuvarausten lukumääräinen kasvu. Kaikkinensa kehityssuunta on hyvin positiivinen ja 

tarkoittaa paremmin valvottua ja turvallisempaa harrasteammuntakulttuuria koko Lopen 

ratakokonaisuudella.  

 

Seuran hallitus  

 

Seuran hallitukseen vuodelle 2015 valittiin: 

Timo Suni, puheenjohtaja 

Tero Kallioinen, varapuheenjohtaja 

 

jäsenet 

Aulis Passila 

Hannu Riihimäki 

Hannu Vähänen 

Kari Kuparinen 

Kaisa Kurki 

Jari Ahonen 

Jari Haapaniemi 

 

Sihteerinä toimii Juho Aarnio ja rahastonhoitajana Kaisa Kurki 

 

 

 

Eetu Kallioisesta ja Esa Aallosta vuoden 2014 ampujat 

 

Eetu Kallioinen nimettiin jo kolmannen kerran vuoden 

ampujaksi. Hän oli juniori-ranking:n 1. Ensimmäisenä ampujana 

seurasta hänet nimettiin maailmanmestaruuskilpailuihin 

edustamaan Suomea. Kisat pidettiin Espanjan Granadassa. 

(Saavutukset liite, Menestyneet ampujat). 

 

Esa Aalto nimettiin vuoden metsästysampujaksi. Hän menestyi 

erinomaisesti pohjoismaisissa ja eurooppalaisissa 

metsästysammuntalajeissa. Mitalisaalista tuli Suomen että 

Pohjoismaisissa mestaruuskilpailuissa.  



 

Juniorijoukkue on maan ykkönen 

 

Eetu Kallioinen, Janne ja Timi Vallioniemi muodostavat ehdottomasti maan parhaan skeet-

joukkueen. He ovat ranking-listan ykkönen, kolmonen ja nelonen He voittivat joukkuekullan 

Hyvinkäällä ammutuissa SM-kisoissa ennätystuloksella 340. Eetun lisäksi myös Timi 

Vallioniemellä on edustanut kansainvälisellä tasolla. 

 

Miehille kärkisijoja kauden aikana 

 

Miehet osallistuivat aktiivisesti kauden aikana skeetin GP-kisoihin. Tero Kallioinen voitti Maurin 

GP-kilpailun Kurikassa ja Heikki Sauvala St. Michel-Gp-kilpailun Mikkelissä. 

Tero oli Suomen rankingin 4. ja Heikki 9.  

 

Suomen mestaruuskilpailuissa Lahdessa joukkuemitali jäi harmittavasti muutaman kiekon päähän. 

 

Ranking-pisteille ampuivat: 

 

Tero Kallioinen 

Heikki Sauvala 

Eemeli Kurki 

Jukka Passila 

Jukka Tölli 

Anssi Hemmo 

Esa Rantala 

 

Muu toiminta 

 

Tero Kallioinen toimi haulikon lajijohtajana Suomen Metsästäjäliiton Etelä-Hämeen piirissä. 

Seuran ampujat saavuttivat useita mitalisijoja Metsästäjäliiton SM-kisoissa Ikaalisissa (kts. 

Menestyneet ampujat). 

 

Aulis Passila ja Timo Suni osallistuivat Ampumaurheiluliiton järjestämään Ampujaparlamenttiin 

marraskuussa Lohjalla. 



 

Menestyneet ampujat 2014 

Eetu Kallioinen  

Skeet  

SM kulta Y 17 

SM kulta joukkue 

PM-  hopea 

Juniori rankingin 1. Suomessa 

MM-edustus Espanjan kisoissa 

A-HA Vuoden urheiluampuja 2014 

Esa Aalto 

Pohjoismainen  ja eurooppalainen 

metsästysammunta 

SM kulta trap     

SM kulta Y 60  yhdistelmäammunta    

SM pronssi   eurooppalainen 

metsästysammunta 

PM-  kulta  trap 

A-HA Vuoden  

metsästysampuja 2014 

Timi Vallioniemi 

skeet 

SM kulta joukkue 

juniorirankingin 3. Suomessa 

Janne Vallioniemi 

skeet 

SM kulta joukkue 

juniorirankingin 4.  Suomessa 

 

 

Heikki Salonen 

metsästyshaulikko 

SM-hopea 

SM-kulta joukkue 

 

Jukka-Pekka Hiltunen 

Metsästystrap 

SM-hopea 

SM-pronssi  joukkue 

 

Jukka Passila, Tero Kallioinen, Anssi Hemmo 

metsästyshaulikko 

SM-kulta  joukkue 

 

Kaisa Kurki 

metsästyshaulikko 

SM-hopea joukkue 

 

Jukka Passila 

metsästystrap 

SM-pronssi  joukkue 

 

 


