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ALA-HÄMEEN AMPUJILLA MENESTYKSELLINEN KAUSI 

 
Jo syyskokouksessa Lopen ampumaurheilukeskuksessa voitiin todeta, että 
kausi oli sekä vilkas että menestyksellinen. Seura järjesti kesäkuussa 
ensimmäiset skeetin ennätyskelpoiset Sako-Franchi-GP-kisat. Osanottajia 
oli runsaat 80 eri puolilta Suomea. Elokuussa järjestettiin miesten yleisen 
sarjan Suomen mestaruuskilpailut. Lisäksi osallistuttiin Suomen 
Metsästäjäliiton piirin  
mestaruuskilpailujen ja kolmen piirin haulikkokisan järjestämiseen. 
 
Haulikkoratojen kilpailu- ja 
edustuskuntoon saattamiseksi tehtiin 
mittava määrä talkootöitä. Aikataulu oli 
kireä, mutta sitkeällä työllä siinä 
onnistuttiin. Ratoja hallinnoivan Lopen 

ampumaratayhdistyksen kanssa tehtiin kiinteää yhteistyötä ja sen 
toimesta myös tarvittavat maansiirtotyöt saatiin kunnolla ja ajoissa 
tehtyä. Kilpailijat ja kisojen teknilliset asiantuntijat kiittelivät 
mallikasta aikaansaannosta. A-HA:n järjestelykoneisto sai myös 
varauksettoman tunnustuksen. Kesän kilpailujen johtaja Aulis 
Passila totesikin jälkeenpäin: ”Kiitosta tuli niin paljon, että 
hävettää”. 
 
Kesän kisatapahtumien suojelijana toimi kansanedustaja Timo 
Heinonen, joka omalla panoksellaan toi myös ansaittua huomiota 
hienoille kilpailuille. Seuramme toimintaa rikastutti kauden aikana 
myös toinen kansanedustaja, kun Ismo Soukola kutsui 
syyskokouksen yhteydessä seuramme jäseniä tutustumaan 
eduskunnan toimintaan. Eduskuntavierailu saatiinkin toteutettua 
kevättalvesta, mutta siitä lisää sitten seuraavassa 
vuosikertomuksessa. 
 
Eetu Kallioisesta vuoden ampuja 

 
Seuran menestys kilpailuissa oli erinomainen. 
Syyskokouksessa vuoden 2013 ampujaksi julistettiin 15-
vuotias Eetu Kallioinen jo toista kertaa peräkkäin. Meriitit 
olivat kiistattomat: 
 

 Ikäluokan skeetin Suomen mestaruus sekä Suomen 
Metsästäjäliiton metsästyshaulikon mestaruus. Hän 
uusi molemmat mestaruudet edellisen vuoden tapaan. 

 Skeetin Suomen ennätys 122, joka oli hetken ennätys 
myös miesten sarjassa 

 ikäluokan metsästyshaulikon Suomen ennätys 45 
 juniorisarjan rankingin voitto Suomessa.  
 3. Finlandia GP:ssä (kansainvälinen kisa) 



Hallitseva juniorijoukkue 
 
A-HA:n junioriampujista menestyivät hyvin. Eemeli Kurki ja Timi Vallioniemi osallistuivat myös 
kansainvälisiin mittelöihin. Eemeli osallistui Suomen edustajana nuorten Euroopan 
mestaruuskisoihin. Janne ja Timi Vallioniemi ampuivat SM-mitaleita, samoin naisten sarjassa Kaisa 
Kurki. 
 
Juniorien skeetin ranking-lista 2013 on komeaa luettavaa. Eetu Kallioinen, Eemeli Kurki, Janne ja 
Timi Vallioniemi ovat kaikki 10 parhaan joukossa. Ala-Hämeen ampujilla on kiistatta paras juniorien 
joukkue Suomessa. Sitä kuvaa parhaiten mitalisaaliin lisäksi, että AHA:n junioreilla on ikäkauden 
kaikki skeetin Suomen voimassa olevat ennätykset: 
 
 Y 20 Eetu Kallioinen (tasatulos 3 muun kanssa) 117 
 Orimattila 28.6.2013 
 
 Y 20 Joukkue 328  
 Janne Vallioniemi  
 Timi Vallioniemi 
 Eemeli Kurki 
 Loppi 16.6.2013 
 
 Y17 Timi Vallioniemi 111 
 30.6.2013 Lempäälä 
 
 Y 15 Eetu Kallioinen 122 
 7.7.2013 Ylistaro 
 
Miesten menestys vähintäänkin tavoitteiden mukainen 
 
Myös miesten puolella saavutettiin menestystä. 
Lopella skeetin Suomen mestaruuskisoissa 
Jukka Passila ampui henkilökohtaisen 
pronssin. Hänen kultaottelupaikkansa jäi 
hiuskarvan päähän. Joukkuepronssia A-AHA:lle 
toivat Jukka Passila, Heikki Järvinen ja Tero 
Kallioinen. 
 
Seuran hallitus vuodelle 2014 valittiin 
kokouksessa. Timo Suni jatkaa 
puheenjohtajana ja muut hallituksen jäsenet 
ovat: Aulis Passila, Hannu Riihimäki, Hannu 
Vähänen, Heikki Järvinen, Kari Kuparinen, Tero 
Kallioinen, Kaisa Kurki, Jari Ahonen ja Jari 
Haapaniemi. 
 



HUOMIOITAVIA AMPUMAKILPAILUTULOKSIA: 
 
Janne Vallioniemi  

 metsästyshaulikon SM-hopea (Y20) 
 metsästyshaulikon joukkuepronssi 

 
Timi Vallioniemi   

 skeet -ammunnan SM-hopea (Y17) 
 skeet ammunnan SM-joukkuehopea 
 skeet–ammunnan joukkuepronssi, International Junior Shotgun Cup 
 

Eetu Kallioinen   
 Ikäluokan skeetin Suomen mestaruus sekä Suomen Metsästäjäliiton metsästyshaulikon 

mestaruus. Hän uusi molemmat mestaruudet edellisen vuoden tapaan. 
 Skeetin Suomen ennätys 122, joka oli hetken ennätys myös miesten sarjassa 
 ikäluokan metsästyshaulikon Suomen ennätys 45 
 juniorisarjan rankingin voitto Suomessa.  
 3. Finlandia GP:ssä (kansainvälinen kisa) 
 skeet ammunnan SM-joukkuehopea 

 
Eemeli Kurki   

 International Junior Shotgun Cup  
 skeet ammunnan SM-joukkuehopea 

 
Tero Kallioinen   

 skeetin SM-joukkuepronssi, sarja yleinen  
 

Kaisa Kurki  
 metsästystrapin SM-joukkuekulta 
 metsästyshaulikon SM-joukkuehopea 

 
Jukka Passila 

 Yleisen sarjan Skeetissä tulos 121, joka on kahden pisteen päässä Suomen ennätyksestä 
 
 

 
 
 
 


