
Ylistaron ampujat saivat alkusyksystä 
käyttöönsä uudet elektroniset ampu-
mataulut, jotka mahdollistavat mo-
dernit mitat täyttävän ilma-asehar-
joittelun Ylistarossa myös talviaikaan. 
Vielä menneen talvena Ylistarossa 
olivat käytössä vanhanmalliset nau-
hataulut.

Ylistarolaisten ampumarata sijaitsee 
entisen Ylistaron kunnan alueella 
Kylänpäässä. Kylänpäässä pääkontto-
riaan pitävä ylistarolaisyritys Luoman 
Oy halusi lähteä tukemaan paikallista 
ampumaharrastusta laajemmin hank-
kimalla ampujien käyttöön kahdeksan 
INBAND merkkistä taululaitetta. 

Jo aiemmin yritys oli tarjonnut ampu-
jille käyttöön ampumaradaksi yhden 
alueellaan sijaitsevista halleista, joka 
oli rakennettu alkujaan esittelyvideoi-
den tekemistä varten. Luoman Oy:n 
toimitusjohtaja Pekka Luoma kertoo, 
että haluaa tukea paikallisten nuorten 
matalan kynnyksen harrastuksia.

Luoma kertoo katsoneensa tyytyväi-
senä ampujien toimintaa.

- Ampumisessa ei ole harrastuksena 
juurikaan rajoitteita, ja tätä voi har-
rastaa oikeastaan kuka vain. Nyt kun 
laitteet on hommattu, se helpottaa 
hommaa valtavasti. Kynnys aloittaa 
tämä harrastus on pieni moneen 
muuhun verrattuna, Luoma näkee.

Nykyisiin tiloihinsa ylistarolaisam-
pujat muuttivat vuonna 2016, kun 
aiempi kolkko koulun yläkerta vaihtui 
tilavaan halliin. Ylistaron ampujen 
puheenjohtaja Veli Haapaharju onkin 
tyytyväinen nykyiseen tilanteeseen ja 
tiloihin.

- Tämä on aivan luksuspaikka: yleensä 
ilma-aseradat viedään johonkin kella-
riin, Haapaharju myhäilee.

Ylistarolaisten toiminta on kehittynyt 
viimeisten vuosien aikana muuton jäl-
keen, ja ampujien määrä on noussut 
entisestään. Jälleen syyskuun alussa 
Kylänpään ampumaradoilla käynnistyi 
ampumakoulu, joka on täyttänyt ylis-
tarolaisampujien uudet elektroniset 
radat. 

Tällä hetkellä Kylänpäässä ammutaan 
opastetusti kahdesti viikossa.

- Kouluun olisi tulossa enemmänkin 
väkeä, mutta tällä hetkellä emme 
voi oikein enempää ottaa. Pitäisi olla 
lisää vuoroja viikossa, Haapaharju 
harmittelee.

Kisatoimintakin on Ylistarossa läh-
tenyt jälleen käyntiin. Viime talvena 
Kylänpäässä järjestettiin loppiaiskisat, 
joissa tehtiin yhteensä 115 ampuma-
suoritusta. Vuoden aikana Ylistaron 
sisäampuradalla käy noin 1800 am-
pujaa, ja suunta on kasvamaan päin. 
Kävijämäärä koostuu ampujien lisäksi 
erilaisista yritysten tyky-päivistä ja 
muista tapahtumista.

Ylistaron ampujat saivat uudet elektroniset taulut

Syyskuukaudet ja alkutalvi Ylistarossa 
harjoitellaan ja vuodenvaihteen jäl-
keen edessä ovat taas kaksipäiväiset 
loppiaiskisat.

- Viime kerralla kisat onnistuivat hy-
vin, joten haluamme totta kai järjes-
tää ne uudelleen, Haapaharju sanoo.


