ALA-HÄMEEN AMPUJAT RY
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015
Seuralla oli 11. toimintavuosi. Se on Suomen Ampumaurheiluliiton ja
Suomen Metsästäjäliiton jäsen. Jo usean vuoden ajan keskittyminen
haulikkolajeihin, erityisesti skeet- ammuntaan sekä metsästyshaulikkoon
ja -trapiin ovat vieneet seuran menestystä yhä näkyvimpiin saavutuksiin.
Vuoden aikana järjestettiin skeetin ennätyskelpoinen Sako-Franchi- Gpkisa. Lisäksi ohjelmassa olivat Metsästäjäliiton haulikon katsastus- ja
piirinmestaruuskilpailut. Kaikki edellä mainitut kilpailut keräsivät keskimäärin noin 80 kilpailijan
joukon. Lopen kunta on tukenut myös eri tavoin kilpailutoimintaa.
Seura oli ensimmäisen täyden vuoden Lopen ampumaratayhdistyksen täysivaltaisena jäsenenä.
Puheenjohtaja Timo Suni valittiin huhtikuussa ratayhdistyksen hallituksen jäseneksi. Sinällänsä suurta
käytännön muutosta ei tapahtunut, sillä AHA on ollut vuosia tiiviissä yhteistyössä
ampumaratayhdistyksen kanssa osallistuen rata-alueen ja kilpailutoiminnan kehittämiseen. Seura
vastasi haulikkoratojen toiminnasta ja valvonnasta koko vuoden.
Ensimmäisen kerran otettiin käyttöön seuran oma ranking-järjestelmä, jolla pyrittiin selvittämään
vuoden aikana parhaiten menestyneet ampujat. Jo ensimmäisenä vuotena se osoitti
käyttökelpoisuutensa.
Syksyllä aloitettiin juniorikoulutus Lopen lukion kanssa. Ensimmäinen tilaisuus pidettiin
ampumaradalla syyskuussa. Siihen osallistui runsas 10 oppilasta sekä tyttöjä että poikia. Koulutusta
jatketaan kevätkaudella 2016 simulaattorikoulutuksella. Ampumaurheiluliitto on vahvasti hankkeen
takana.
Urheiluampuja-lehdessä julkaistiin syyskuussa näyttävä artikkeli AHA:n toiminnasta ja sen
tulevaisuuden tavoitteista. Esillä olivat omissa artikkeleissaan kansainvälistä menestystä saavuttaneet
Eetu Kallioinen ja Timi Vallioniemi.
Seurassa oli vuoden aikana keskimäärin 75 jäsentä.

Haulikkojuniorit kansainväliselle huipulle
Seuran junioreiden kausi 2015 oli suorastaan häikäisevä. Heinäkuussa Eetu Kallioinen ampui skeetin
Euroopan mestaruushopeaa Slovenian Mariborissa. Etukäteen arvioitiin, että Eetulla saattaisi olla
mahdollisuuksia finaaliin. Sinne hän menikin karsinnan jälkeen. Itse finaalissa hän selvitti itsensä
suoraan kultaotteluun. Siellä vasta ratkonnan jälkeen selvisi mitalien väri. Koko finaalin Eetu ampui
miesmäisen jäätävästi. Ampumaurheilupiireissä elettiin
jännittäviä hetkiä, ei vähiten AHA:n keskuudessa.
Kausi päättyi loistavasti Italian Lonatossa ammuttuihin
maailmanmestaruuskilpailuihin. Suomen nuorten
skeetin joukkue tuli hopealle. Joukkueessa ampuivat
Eetu Kallioinen ja Timi Vallioniemi sekä Ilomantsin Lari
Pesonen. Peruskilpailussa Eetu oli selkeä ykkönen
sivuten voimassa olevaa maailmanennätystä 124/125.
Finaalissa hän sjoittui viidenneksi, joka on kova
saavutus maailmanmestaruuskilpailuissa.

MM-mitallistit Lonatossa

Skeetin Suomen mestaruuskilpailuissa Hyvinkäällä Timi
Vallioniemi voitti ikäluokan Y 20 mestaruuden ja Eetu
Kallioinen Y 17 mestaruuden. Junioreiden
joukkuemestaruus tuli ylivoimaisesti AHA:lle.
Joukkueessa kolmantena lenkkinä ampui Janne
Vallioniemi.
Miesten skeetin joukkue menestyi myös erinomaisesti
SM-kilpailuissa. Se ampui Siilinjärvellä hopeaa
joukkueella Tero Kallioinen, Eetu Kallioinen ja Eemeli
Kurki. AHA:n kakkosjoukkue sijoittui viidenneksi.

Timi Vallioniemi

Siilinjärven SM-kisoissa Kaisa Kurki saavutti skeetin henkilökohtaisen pronssimitalin. Tero Kallioinen
saavutti miesten sarjassa erinomaisen neljännen sija.

Eetu Kallioinen ampumaurheilun ”Vuoden yllättäjä 2015”
Eetu Kallioinen palkittiin Suomen Ampumaurheiluliiton
”Grande finale”- tilaisuudessa ansioistaan vuoden
yllättäjäksi. Muutamaa päivää aikaisemmin hänen oli valittu
AHA:n vuoden 2015 ampujaksi.

Metsästysammunnassa huippusuorituksia, Esa Aalto vuoden ampuja
Seuran jäsenet saavuttivat
edellisvuosien tapaan
erinomaisia mitalisijoituksia
Hyvinkäällä käydyissä SMkilpailuissa. Päällimmäisenä oli
tietenkin Jukka-Pekka Hiltusen
trapin Suomen mestaruus
sarjassa Y 50.
Seuran vuoden 2015
metsästysampujaksi valittiin Esa
Aalto. Hänen ansioinaan olivat
merkittävä määrä hyviä
sijoituksia Suomen
mestaruuskilpailuissa sekä
menestyminen pohjoismaisten
ja eurooppalaisten
metsästysammuntojen
mestaruuskilpailuissa.

