SM Jousiammuntakilpailut 2018, osa 3.
60n 20y Vaasa 11.2.2018

FFAA:n luvalla järjestettyjen sisäammunta trilogian viimeinen, mutta ei mitenkään vähäpätöisin osio
järjestettiin Vaasassa paikallisen Vaasan Diana 57 jousiammuntaseuran voimin. Kilpailu käytiin 60 nuolen
kilpailuna ja matkana 20 yardia aikuisilla ja nuoremmilla 10 yardia, sekä taulu että matka pysyi samana koko
kilpailunajan ainoastaan taulun paikka taustalla muuttui puolessa välin, joko ylätauluksi tai alatauluksi.
Tällä kertaa ampujapaikkojen rajallisen määrän takia järjestely oli tehty siten että juniorit ja veteraanit
ampuivat ensimmäisessä kattauksessa, mikä alkoikin lämmittelyllä 9.30 ja varsinainen kisa 10.00, toki osa
aikuisten sarjan kilpailijoista ampui myös tässä samassa aamuryhmässä, kuka minkäkin syyn takia. Joillekkin
tällainen järjestely mahdollistaa myös osallistumisen kahteen eri sarjaan jos esim aamulla kisailee
veteraaneissa ja iltapäivällä aikuisissa.
Aaveitten osalta kisapäivä alkoi aikaisella herätyksellä ja yli kolmen tunnin ajomatkalla kisapaikalle, mikä ei
ammunnan suorituksen kannalta ole ollenkaan paras ratkaisu ja siten ”fiksummat” kisailijat olivatkin
varanneet yöpymispaikan Vaasasta tai muuten sieltä lähimaastosta, no meillä taktiikka oli tämä niin kuin
kaikissa muissakin tämän vuoden kilpailuissa on ollut.
Tässä kuten aiemmissakin katsauksissa käsittelen pääasiassa omia kokemuksia, koska niissä olen eniten
ollut mukana ja niistäitse parhaiten jotain tiedän, joten juuri niitä kokemuksia ja näkemyksiä voin
totuudenmukaisimmin välittää, mikä ei ollenkaan tarkoita sitä että muut osallistujat näkevät asiat samoin,
tosin nämäkin tarinat saattavat ollajoiltain osin hieman ”yliväritetettyjä”, mutta voihan olla myös niin että
joku mahdollinen lukija voi tuntea näistä jonkun ajatuksen liippaavan läheltä myös omia kokemuksia.
Itse kisaan palatakseni niin omalta kohdaltani kisa alkoi mielestäni alakanttiin jos vertailuna tuloksina
pidetään sitä mihin uskoin pystyväni, tosin laskiais-sunnuntain teemaan nojautuen mentiin sopivasti
laskusuuntaisesti, mutta kuten aiemmissakin tämän vuoden SM kisoissa, tähän kuviteltuun tasoon en ole
päässyt nousemaan edes hyvien ohjeiden ja muiden ampujien kannustamana, vaan mahalaskuunhan tämä
kisa päättyi. Tästä laskiaisteeman suunnasta osasin jo ensimmäisten lämmittelyammuntojen perusteella
hieman aavistellakkin, koska nekään ei tuntuneet ollenkaan rennoilta vaan jotenkin väkinäisen jäykiltä
puurtamisilta. Toisaalta tässä yhteydessä sana mahalasku ei kuvaa kovin hyvin sitä kokonaisuutta miten
kilpailu kohdaltani meni koska tällä omaavallani ”six päkillä” ei kovin paljon pinnan alle ois nokka mennyt
ennen kuin ois päkki jo pohjaan karahtanut… joten jonkun asteinen syvempi ”syväsukellus” kuvaa
ammuntaani paremmin, mutta täytyy toki muistaa että pohja se on syvimmässäkin kaivossa ja joskus sekin
tulee vastaan.
Sinänsä hyviä kokemuksia ja tarinoita näiltä kisareissuilta on tullut reppuun lisätäytteenä laitettavaksi aina
sitä myöten mitä muut eväät ovat huvenneet ja nehän on niitä asioita mitä ”sitten joskus” on mukava
muistella. Toisaalta tunteena epäonnistumisen tunnekin voi olla hyväksi ja se voi olla itse kokemuksena
jopa vielä voimakkaampi kuin hyvän onnistumisen tuoma tunne. Veikkaisin että hyvin yleisesti monessakin
eri kilpailulajissa, epäonnistumisen käsittelyä ja siihen liittyvien syiden pohtimista käydään useimmin ja
tarkemmin läpi kuin hyviä onnistumisia mikä ei välttämättä ole aina se paras tapa.
Mutta oli tässäkin kisassa, kuten myös aiemmissakin kilpailuissa,paljon hyviäkin onnistumisia, kuten uudet
omat ennätykset monella kilpailijalla ja osalle kilpailijoista tulosparannusta sen verran että uudet SE
lukemat saatiin useimpiin kirjoihin ja kansiin kirjoitetuksi, mitkä ovat kumpaisetkin makeita osoituksia
onnistumisista. Ehkäpä kuitenkin tärkeimpiin onnistumisiin voi hyvillä mielin laskea myös sen että tekijä on

tyytyväinen omaan suoritukseensa, oli tulos pisteissä tai sijoituksissa sitten mikä tahansa, sillä sehän taas
kertaalleen pitäisi muistaa että pääasiassa itseään varten näitä kilpailuja ja osallistumisia käydään.
Tähän toki pitää heti lisätä se tosiseikka, että tämä voi tietysti olla myös kokoperheen, porukan tai kenen
tahansa yhteinenkin harrastus joten yhdessäoloahan se silloin on mitä suuremmissa määrin ja pyritään
kuitenkin pitämään mielessä se tosiseikka, että tämä pitäisikin pysyä vapaaehtoisena tomintana kaikille
osallistujille niin pienille kuin isommillekin alan harrastajille.
Itselleni ainakin yhden ilonaiheen lisää toi kun seurasin pienemmän Aan ampumista ja hänen luottavaisen
näköistä suhtautumista omiin rennon näköisiin suorituksiinsa ja siihen tyyliin miten hän saatuihin
tuloksiinsa reakoi, jokaisen suorituksen jälkeen leveä iloinen hymy hieman päätä pudistellen aina osumista
riippuen… Se on siinä!. Mieleeni tulee samankaltainen tunne viimekesäiseltä 3D maastoammunta kilpailulta
ja samaisen Aan toteamana että ”tämä on kivaa” niinpä sitähän sen pitäisikin olla, miettimättä aina pisteitä
ja täydellistä onnistumista.
Vaasan kilpailussa mukana oli viisi Keuruun Jousen osallistujaa, joten perinteitä noudattaen
Veteraanisarjassa kilpailivat Tuire Junnonen VFBBr sarjassa saaden kovan kilpailun jälkeen
pronssimitalinkotiin viemiseksi ja VMBBr sarjassa Esa Junnonen kisasi kovassa seurassa viidenneksi.
Aikuisten naisten pitkäjousisarjassa AFLB Keuruun jouselle kultaa kisaili Minna Kajuutti myös tiukan
kilpailun saattelemana.
Minijunioreissa mukana ollut Anton Viitanen CMBBr luokassa metsästi ensimmäisen hopeisen mitalin tälle
vuodelle ja tuloksen hipoessasamalla omaa ennätystään.
Aikuisten miesten AMLB luokassa hyvää tulosta teki ”entinen” Keuruun jousen kilpailija ja nykyisen Kurikan
ryhdin edustaja sekä normaalisti vaistovastakaari luokassa kilpaileva ampuja Timo Viitanen sijoittuen
kolmanneksi, itselleni tuli tässä sarjassa kuudes sija.
ONNITTELUT kaikille osallistujille ja mitallien saaneille sekä Kiitokset mukana olleille ”tukijoukoille” sekä
järjestäjille.
Seuraavaksi onkin hyvä aika keskittyä ulkoilmatapahtumiin ja näin keskitalvella se on hyvä aloitella vaikkapa
hiihdolla, sillä lunta on nyt Keski Suomen alueellakin todella hyvin.
Tokihan muistetaan myös jousiammunnan puolelta Keuruun jousen viikkokisat mitkä jatkuvat sisätiloissa
ennen 3D kevät / kesä ammuntojen aloittamista.
SM kisat jatkuvat Toukokuun aikana Porvoossa ja sinne sitten taas sankoin joukoin kilpailemaan!

