Pohjanmaan Tarkka-ampujat

Janne Pohjoispää valmistaa tuliasemakorttia.
Ase on tuettu betonialustalle tähystystä varten.
Näin ei tietenkään voi ampua, koska ase
pomppaa ammuttaessa ylös.
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Simo Häyhä -kilpailu 4.-5.8.2001 Niinisalo.
RESERVILÄISURHEILULIITON SMKILPAILUT
Simo Häyhä kilpailu käytiin Niinisalossa 3.-5.8.2001.
Majoitus oli järjestetty Pohjankaankaan
ampumakenttäalueella oleviin uusiin parakkeihin.
Kilpailijat olivat positiivisesti yllättyneitä tiloista; kahden
hengen huoneet, sauna, varusteiden kuivaustilat, televisio,
jääkaappi ja mikroaaltouuni. Muutamat arvailivatkin aivan
oikein, että kuivaushuonetta tullaan vielä tarvitsemaan...
Kilpailijat otti vastaan Jaana Ylikangas. Muu
kilpailuorganisaatio olikin samaan aikaan valmistelemassa
kuumeisesti (ellei jopa hikisenä) ratoja.
Perjantai iltana oli mahdollisuus kohdistaa aseita 300
metrin radalla. Noin kymmenen kilpailijaa olikin vielä
hieman epävarma osumapisteen paikasta. Näihin kuuluin
myös minä, jolla oli aseen päällä vain kolme päivää
aikaisemmin asennettu Tasco Tactical 10x43. Optiikalla oli
ammuttu muutama kohdistuslaukaus 700 metrin
etäisyydelle, mutta sivusuunta ei ollut kohdallaan, koska
ammunta oli tapahtunut 3-6 m/s puuskaisessa sivutuulessa.
Edellinen tähtäin hajosi kiusallisesti juuri ennen kilpailua.
Onneksi maahantuoja kykeni toimittamaan takuuseen
uuden putken todella nopeasti.
Varhain lauantai aamuna Niinisalon koeaseman pääradalle
kokoontui 36 kilpailijaa. Tänä vuonna kaikki olivat
Suomesta. Kilpailijat jaettiin kahteen osastoon, joista
toinen siirtyi tekemään tuliasemakorttia laakaradalle ja
toinen pääradalle. Tilannekuvauksessa kerrottiin omien
joukkojen viivyttävän ja vihollisen olevan muutaman
kilometrin päässä. Tehtävänä oli valmistella tuliasemakortti
joukkueen puolustukseen liittyen. Aikaa kortin tekemiseen
oli 40 minuuttia.

Tuomarina toiminut Kari Palolammi laskee
kaatuneita maaleja

Maalit eivät olleet näkyvissä, mutta alueella oli
vakiomittaisina kohteina liikennemerkkejä ja
ammuslaatikoita, jotka helpottivat etäisyyden arviointia.
Lisäksi hyvällä optiikalla saattoi havaita kalustoa, kuten
haarakiikareita ja radion antenneja. Tuliasemakortit
pyrittiin laatimaan mahdollisimman huolellisesti, koska ne
olivat yhtenä arvosteltavana kohteena.
Korttien laatimisen jälkeen kilpailijat viimeistelivät
odotusalueella naamioinnin. Odotusalueella oli Seinäjoen
Sotilasvarustemyymälän myyntipiste laajoina
valikoimineen alan materiaalia. Odotusalueelta siirryttiin
40 minuutin välein ratojen alkupisteille. Ne joilla ei ollut
omaa kenttälapiota, harjoituskäsikranaatteja ja
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harjoitusputkimiinaa saivat lainata ne toimitsijoilta.
Ensimmäiseksi tarkastettiin varustus ja naamiointi.
Molemmat kokonaisuudet pisteytettiin. Seuraavaksi
joukkueenjohtaja antoi tilannekuvauksen ja kertoi
vihollisen hyökänneen noin 300 metrin etäisyydelle
tiedustellusta tuliasemasta. Laakaradan tuliasema oli suora
ammunta-aseiden maalibunkkerin päällä. Eteneminen
tuliasemaan tapahtui tilanteen mukaisesti ja tuomarit
arvostelivat liikkumisen sekä yhteistoiminnan. Molempien
parin jäsenen tuli tuhota 40 minuutin aikana viidellä
patruunalla 5 mahdollisimman arvokasta maalia.
Tuliasemasta näkyi 8 osumasta kaatuvaa janter
maalilaitetta. Kolme melko lähellä (alle 500 metriä) olevaa
maalia kuvasi tavallisia sotamiehiä. Viisi maaleista oli
merkittty arvokaimmiksi. Upseereilla oli näkyvissä
"rähinäremmi", tarkka-ampujilla tarkkuuskivääri ja
tulenjohtajilla haarakaukoputki. Lähin arvokas maali oli
noin 450 metrin päässä ja kauimmainen noin 950 metrin
etäisyydellä. Ammunnan jälkeen irtautuminen tuliasemasta
arvosteltiin ja tuliasemakortit kerättiin pisteytystä varten.

Pauli Salo kilpailusuorituksen jälkeen
HENKILÖKOHTAISET TULOKSET
Sija, Pisteet, Nimi
1 797 Pauli Salo
2 677 Olli Dahl
3 671 Markku Vehmas
4 628 Pasi Sitkiä
5 600 Janne Pohjoispää
6 587 Jari Hakulinen
7 585 Juho Nieminen
8 581 Antti Iso-oja
9 581 Petri Kanninen
10 565 Kari Lähde
11 555 Mikko Tella
12 551 Tommi Sutela
13 537 Marko Joensuu
14 533 Timo Martinpelto
15 529 Kari Uski
16 525 Jarno Taupila
17 514 Ari Kaperi
18 504 Jukka Junttila
19 477 Kimmo Sandberg
20 468 Markus Suojoki
21 466 Pentti Korpimäki
22 452 Janne Sammallahti
23 451 Kimmo Lydman

Seuraavana oli vuorossa parin tilanteenmukainen toiminta.
Tilanteeksi kuvattiin eteneminen vihollisen alueella, jossa
tuli löytää ja tuhota vihollisen komentaja. Ensimmäisessä
tilanteessa pari oli pysähtynyt ja tähystäjä havaitsi
vihollispartion liikkuvan noin 20 metrin etäisyydellä. Oikea
menettelytapa oli suojautua ja ilmoittaa ampujalle
käsimerkeillä vihollisen toiminta. Muutama "kultasormi"
taisi kyllä unohtaa varsinaisen tehtävän ja avasi tulen.
Seuraavassa tilanteessa ampuja havaitsi pensaaksi
naamioidun panssarivaunun noin 200 metrin päässä, jossa
vaununjohtaja tähysti kiikarilla partion suuntaan. Jälleen
oikea toimenpiden oli suojautua. Koska vaunu oli kauka
saattoi tilanteen ilmoittaa parille puheella. Tässäkin
tilanteessa muutama pari vaaransi oman tehtävän
suorituksen ja ampui vaununjohtajan...
Lauantai aamupäivän aikana oli auringonpaistetta ja noin 5
m/s tuuli. Aurinko aiheutti kohtuullisen väreilyn pitkille
etäisyyksille. Iltapäivällä tuuli tyyntyi ja tihkusade kasteli
maastoa. Kastunut maanpinta ei juurikaan väreillyt. Märkä
hiekka taas aiheutti kahden aseen lukon jumiutumisen
"melkein-kiinni" asentoon. Tämä todisti oikeaksi jo
aikaisemminkin koetun asian siitä, että tarkkuusaseen
patruunapesään ei sovi patruunan lisäksi edes
teelusikallista hiekkaa. Joku taisikin ehdottaa, että aseet
olisi tuliasemassa valmiina ja etenemisen aikana voisi
käyttää jotakin muuta tetsaukseen sopivampaa "halkoa".
Ajatus ei saanut kovin vahvaa kannatusta, koska yksi
tarkka-ampujan perustaidoista on pitää ase
taistelukunnossa.
Sunnuntaina valmistettiin toiselle radalle tuliasemakortti.
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24 451 Seppo Nevalainen
25 449 Petri Eronen
26 439 Jukka Rasku
27 427 Tuomo Joensuu
28 427 Markku Hertz
29 420 Matti Salo
30 410 Jorma Luoma
31 378 Hannu Kosonen
32 371 Kari Lehtovirta
33 327 Tommi Laine
34 322 Riku Snyg
PARIEN TULOKSET:
Sija, Parin pist, Nimet
1 1397 Pauli Salo, Janne Pohjoispää
2 1347 Olli Dahl, Markku Vehmas
3 1166 Petri Kanninen, Juho Nieminen
4 1124 Marko Joensuu, Jari Hakulinen
5 1105 Tommi Sutela, Mikko Tella
6 1105 Pasi Sitkiä, Kimmo Sandberg
7 1078 Kari Lähde, Ari Kaperi
8 1057 Timo Martinpelto, Jarno Taupila
9 1020 Jukka Rasku, Antti Iso-oja
10 955 Kimmo Lydman, Jukka Junttila
11 955 Kari Uski, Markku Hertz
12 899 Seppo Nevalainen, Petri Eronen
13 885 Matti Salo, Pentti Korpimäki
14 862 Jorma Luoma, Janne Sammallahti
15 838 Kari Lehtovirta, Markus Suojoki
16 748 Riku Snyg, Tuomo Joensuu
17 704 Hannu Kosonen, Tommi Laine
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Ammunta tapahtui vastaavalla tavalla. Pääradalla tilannetta
elävöitti tuliaseman lähellä oleva oma raskas konekivääri,
josta suora-ammunta aseiden tulitus oli pakottanut
miehistön irtautumaan. Radan tuomarina toiminut Kari
Palolammi antoi varsin aidon tuntuisen käskyn
joukkueenjohtajan ominaisuudessa. Perusajatuksena oli
mennä asemiin kumpareelle ja tukea joukkuuen
vastahyökkäystä tuliaseman edessä olevaan rakennukseen.
Lähin arvokas maali oli jälleen noin 450 metrin
etäisyydellä ja kauimmainen noin 920 metrin päässä.
Kilpailun tulosten laskentaa ei saatu loppuun samana
päivänä, vaan ne julkaistiin vasta myöhemmin.
Kilpailijoiden poistuttua toimitsijat jatkoivat työtään
purkamalla ratalaitteet ja siivoamalla kaikki käytetyt alueet.
Jukka Laine oli tehnyt todella suuren työn tuomalla
melkoisen määrän tarvittava rekvisiittaa. Kiitokset kaikilla
kilpailun järjestelytehtävissä toimineille. Kilpailu oli
mielenkiintoinen ja sopivan haastava. Jos jotakin
kehitettävää seuraavaan kilpailuun haetaan niin
tiedonkulku kilpailijoille voisi olla paremmin järjestetty.
PSa
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