Äijä-kisa Keuruu 22.9.2018
Jo perinteinen ”Äijä” kisa eli tämänpäivän muotisanojen mukaan ”jäbä” kisa käytiin vähintäänkin jo
kolmannen kerran ja tämän faktan tietenkin voi tarkistaa ”Kautta-aikojen Keuruun historian
merkittävimmät tapahtumat” teoksesta ja tämä suur-teoshan tietenkin löytyy jokaisen lukutaitoisen
kirjahyllystä tai yöpöydältä, tietenkään jos sitä ei ole vielä kerennyt hankkimaan eli siis painos on ollut
loppuunmyyty niin vähintään kuitenkin kaikista ajantasalla olevista kirjastoista se pitäisi löytyä kautta
Suomen, muutamalla kotimaisella kielellä, äänikirjana ja pistekirjoituksena sekä luulisimpa vielä kun näinkin
mittavasta historiallisesta teoksesta on kyse niin myös viittomakielisenä ja pohjoisimmasta kolkasta lisäksi
myös Saamenkielisenä, no itsestään selvyytenähän on tietysti että vielä jousiampujien omalla kielellä eli
nuolenpääkirjoituksena.
Sinällään tätä nykyä tuota”äijä” sana ei enää kovin kauaa voi välttämättä viljellä, etteikö tuosta kuitenkin
joku sukupuolineutraali loukkaantuisi, moisesta nimittelystä, mutta eiköhän se onneksi tuokin sana painu
kohta unholaan ja tulee kielto ankarimman rangaistuksen uhalla, ettei kukaan saa sitä enää ääneen lausua,
kuten aikanaan muuan ”nee...”rhmmm... sanalle kävi, tosin senkin sanan merkitys löytyy vielä ihan selkeällä
suomenkielellä erään 70 luvun tietosanakirjan uumenista, liekkö siihenkään sitten enää uskominen.
Näin se maailma vaan onneksi muuttuu yhä sanavapaammaksi ja suvaitsevammaksi, joten saamme
vapaasti olla ja ajatella niinkuin haluamme... miltäpä muuten kuulostas jos nämäkin kisat olis käyty vaikka
yhtä mahtipontisesti nimellä ”neutraali kisa” nimikkeen alla?
No se tästä osiosta mikä ei sinänsä kuulunut lainkaan tähän itse kisaan, mutta olivat nämä muutenkin aika
poikkeukselliset kisat, sillä nyt saatiin varmaankin ensimmäistä kertaa nauttia mitä luultavammin jopa
kuninkaallisesta seurasta kilpailun tiimellyksessä, koska jo osallistujalistankin mukaan mukana oli ”Kintsin
Kingi” mikä on epäilemättä suora vertaus edustajan asemaan ja jos ei nyt ihan kokovaltakunnan
suurvisiiristä ollut kyse niin varmaan vähintään kyläpäälliköstä kuitenkin.
Tässä kisassa oli muutenkin useita seuroja mukana mitä ei juurikaan muilla areenoilla ole ollut nähtävillä ja
en sitten tiedä miten ihmeessä ja millä taikatempulla Keuruun jousen johtoryhmä on nämä harvinaiset
seurat saaneetkaan kaivettua esiin ja liikkeelle, liekkö jokin mullistava lupaus tyyliin ”kahdelle
ensimmäiselle ilmainen ämpäri” tai ”viidelle ensimmäiselle kahvi puoleen hintaan” ja lopuille tietty + 50%,
mutta ken tietää, jotain sensaatioimaista on kuitenkin tehty ja tehty vieläpä oikein...
Kisassahan oli ammuntapaikkoja yhteensä 11 ja jokaisessa paikassa kolme eläinhahmoa, ammuntapaikat oli
merkattu ammuntalipukkeilla joita oli kaksi per rasti ja ne oli myös eri etäisyydellä kohteista. Jokaisesta
paikasta ammuttiin yksi nuoli per kohde eli kuusi toimintakuntoista tai ainakin lentotaitoista nuolta
tarvittiin jokaisella rastilla, erikois huomion alkupuheenvuorossa kilpailun johtaja Tomas Kajuutti painotti
olevan jalan paikalla ampumalipukkeen kohdalla eli maks 30,0cm±0,03mm etäisyydellä ja tällä etäisyydellä
jalan oli oltava lipukkeesta ammuntaa suoritettaessa tai suoritus auttamattomasti hylättiin, tästä on
ilmeisesti tullut kritiikkiä aiemmista kilpailuista, vaikka kuten kisakutsussakin oli määritelty ”huumorimieltä
mukaan”, no sitä tietysti oli ja tarvittiinkin säännöistä riippumatta, mutta säännöthän on toki sitä varten
että ihan ”pelleilyksikään” homma ei saamissään vaiheessa kuitenkaan ryöstäytyä ja sirkukset onkin
erikseen, tiesi joku osallistuja vielä täydentää...
Pistelasku oli siten että 3,2,1 osumasta riippuen. Kohteet oli välillä peräkkäin ja jopa päällekkäin ilmeisesti
riippuen ratamestarin/ratamestarien kulloisestakin mielialasta milläkin rastilla, tosin välillä näytti siltä että

asennot olivat mahdollisesti asennettu”kama sutran” oppien mukaan, josta kuulemma vain isot pojat, sori
henkilöt, jotain tietävät...
Kierrokset mentiin niin kuin on totuttu menemään ja ainoastaan jos omasta mielestä ei ammunnat
menneet ihan niin hyvin kuin oli toivonut, niin näissä kisoissa saatiinkin taas selkeästi uusi syyllinen esilleeli
Maurihan se siellä riepotteli tikkuja mihin sattuu tai joillakin jopa niinkin päin että sieltä mistä sattuu
takaisin oikealle linjalle, puhurit oli välillä sellaisia, että nuoli lähti jo liikkeelle ennenkuin kerkesi jänteestä
päästämään irti tai vähintään ainakin tippui nuolihyllyltä alas, jolloin osumatarkkuus saattoi hieman
heiketä. Tosin jotkut rastit olivat sillä etäisyydellä, että vaikka olisi nuolen kanssa kaatunutkin kohdetta
kohti olisi osuma ollut lähellä tai ainakin lähempänä kuin nyt ammuttuna.
Maurikaan tai jos oikealla nimellä sitä povattua ”hirmumyrskyä” kutsutaan niin Mauri2018 tai Mauri18
riippuen lähteestä missä uutisoitu, mutta se ei suuremmalti kilpailua haitannut ja hienoja suorituksia
jaettiin taas useammalle ampujalle.
Kokonaiskilpailun päätähdeksi nousikin jo pitkäjousiammunnan veteraani ”Grand Old man”:ksikin
tituleerattu Tapani Säilä (Lääne Vibulaskijad) ja aivan oikeutetusti ja tämä toteamus kuvastaakin kyseistä
herrasmiestä oikein osuvasti, mitä kieltä hänen kilpailussa saadut pisteetkin kertovat.
Toinen sija olikin sitten jo tiukemman henkien taistelun ja kamppailun takana sillä Fox Archery Clubin
jousen venyttelijät saivat varmasti tosissaan kampitella toisiaan ja siinä kisassa suuremman pistesaaliin
metsästi perinnejousen erikoismies Hemuli Viitanen ja vain vajaalla neljällä pisteellä hänelle hävinneenä
seura”toveri”, sillä kavereitahan siinä seurassa ei ole kenelläkään, vastakaarien erikoismies Hemu Viitanen.
Liekkö sukua toisilleen kuin noin hyvin nimet rimmaa keskenään... Tästä kisailusta varmaan saa tarkemman
ja yksityiskohtaisemman koosteen tyylillä ”sec by sec” Foxin seuralta ja miksei toivomuksesta tai jopa ilman
toivomusta vielä bantomiimi-esityksenä kisan eri vaiheet rasti rastilta jos ja kun se kuitenkin kaikkia
vähänkin jousiharrastusta harrastaneita kiinnostaa.
Jyväs seudun miekkailun erikoismies Janne Heinonen ”Jyväskylän Historiallisen miekkailun seuran” jäsen
voitti hienon kolmannen jousiampuja patsaan jättäen näin jälkeensä kaikki muut varsinaiset
jousiammunnan harrastajat ja kisailijat tässä kilpailussa, mikä onkin hieno osoitus siitä, että näihin
järjestettäviin kilpailuihin kannattaa ja on jopa suositeltavaa kaikkien osallistua.
Se taisi sitten ollakkin viimeisin ulkokilpailu tältä kesältä eli vuodelta ja nuolet aletaan suuntaamaan
sisätiloja kohti, tietysti riippuen olosuhteista ja tekijöistä ulkokisojakin voi olla vielä tulossa... jos ei tänä niin
ehkä ensivuonna tai seuraavana.
Kiitokset ja hatun-nosto kuuluu tottakai aina kisaisännille ja talkoolaisille, mutta kuten jo ainakin tuhat
kertaa on todettu, että varsinaiset osallistujat sen kilpailun saa aikaseksi ja seuralle jää tehtäväksi
mahdollisimman hyvien puitteiden ja olosuhteiden rakentaminen, missä jälleen kerran oli mainiosti
onnistuttu myös Keuruulla.

