Helsingin Uutiset | VIIKONVAIHDE20.-21 .elokuuta2016

^"Ampuminen on rauhoittumista^^
AMMUNTA Ikavat
tapauksettahrivat
ampumaharrastuksen
mainetta.
ARMI S U O J A N E N
armi.suojanen@)media.fi

Jokainen ampuja seisoo
omassa karsinassaan ilman
hairiotekijoita, kuulosuojaimet korvillaan. Kukin keskittyy ampumaradalla vain
omaan suoritukseensa.
-Ampuminen on rauhoittumista, kuvailee vantaalaisen sisaammuntarata Ruutisavun yrittaja Simo Latvala.
Han kertoo, etta tavallisesti
radalla ammutaan 50 panosta vajaan tunnin aikana.
-Sen jalkeen on aikaleppoisin mielin.
Latvala perusti sisaammuntaradan Vantaan Veromieheen, Wiiman entiseen
koritehtaaseen vuosi sitten.
Kaupallisia sisaampumaratoja on paakaupunkiseudulla vain kolme, joten satoja asiakkaita on loytynyt heti, kun
Sana on kiirinyt.
Latvala sai idean omasta
radasta, koska Helsingissa oli
varsinkin iltaisin taytta.
Kaik
Kaikki
tapahtuu boksin
sisalld."
Moni Ruutisavuun tuleva
ampuu ensimmaista kertaa.
Ennen kuin ensikertalaiset paasevat radalle, Latvala
opastaa, miten asetta kaytetaan ja kuinka se toimii.
Ensimmainen ase on aina
22-kaliiperinen pienoispistooli.
Ja sitten tahdataan.
-Kaikki tapahtuu boksin sisalla, Latvala korostaa.
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Rauhanturvaaja
ryhtyiyrittajaksi
• Simo Latvala on syntynyt Hameenllnnassa 1977.
• Han asuu Vantaalla.
• Latvala onty6skennellytYK:n
rauhanturvaajana Kosovossa
ja Eritreassa yhteensa kolme
vuotta.
• Han on tehnyt kaikkea mahdoliista, kuten seissyt portsarina ja tolmlnut turvallisuusvastaavana usean tuhannen
henkilon tapahtumissa.
• Helsingin Casinon turvaliisuuden ja valvonnan tehtavissa han oli noin kymmenen
vuotta ennen ryhtymistaan
ampumaratayrittajaksi.

Se tarkoittaa, etta aseen
kanssa ei saa siirtya pois boksista, aanieristettyjen seinien
valista.
Ensimmainen ammunta
saa ihmiset vapisemaan, nauramaan ja jopa itkemaan.
-Sesavahdyttaa.
Myos vuosien tauon jalkeen
ampuvalla voivat kadet tarista, kun kasissa on vaikkapa
9-millinen Glock-pistooli.
Latvalaa harmittaa, etta
ampumiseen liittyy paljon
eimakkoluuloja ja ikavat tapaukset, joissa mielenterveys-ongelmista karsivat ihmiset tekevat tuhoa, tahrivat
harrastuksen mainetta. Han
korostaa, etta sellaiset tapahtumat ovat aina poikkeuksia.
Tavallinen tarkkuusammunnan harrastaja on kolmekymppuien perheenisa.
Ruutisavussa kay myos pariskimtia seka kaveri- ja tyoportjkoita.
Ammunta sopii tyohyvinvointipaivaksi, kun siihen lisataan viela sauna, joka sekin
loytyy Ruutisavim tiloista.
- Ei tama ole mikaan miUtarimonttu, Latvala tahdentaa.

Ensikertalaiset ampuvat aina 22-kaliiperisella kasiaseella, kertoo
Ruutisavu-sisaampumaradan Simo Latvala.

Kuulo suojataan ammuttaessa aina.

