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• HISTORIA
Salon Seudun Ampujat ja Raseborgs 
Skyttar suunnittelivat 70-luvun 
alussa järjestää seuraottelu 
ilmakiväärillä. Ensimmäinen 
seuraottelu järjestettiin koemielessä 
23.11.1974, koekilpailu tuntui siksi 23.11.1974, koekilpailu tuntui siksi 
hyvältä, että 8.3.1975 aloitettiin 
virallinen kilpailu seurojen välillä. 
Muutamia vuosia aiemmin kilpailu oli 
käyty ilmapistoolilla. 
Ilmakiväärikilpailu käytiin vuosittain 
em. seurojen järjestäminä. 



• AJATUKSIA
1988 Salon Kisojen yhteydessä RS:n 
Harri Marjala ja SaSA:n Jorma Koski 
olivat keskustelleet seuraottelusta ja 
sen laajentamisesta. 
olivat keskustelleet seuraottelusta ja 
sen laajentamisesta. 
RS:n ja SaSA:n välillä oli seuraottelu

käynnistynyt ilmakiväärillä siis jo 

1975 .
• Jorma oli sanonut Harrille, että otetaan 

Turku mukaan otteluun.



• AJATUKSET TOTEUTUU
• Niinpä 1989 seurat päättivät laajentaa 

kilpailua ja kutsuivat 
Turun Seudun Ampujat mukaan 
seuraotteluun. 

• TSA oli ensimmäisen kerran mukana • TSA oli ensimmäisen kerran mukana 
13.5.1989. Salossa järjestetyssä 
pienoiskiväärikilpailussa.

• Ampumaohjelmana oli 60 ls:n 
makuukilpailu ja 3x40 ls



• 1989 - 2019
• Tämä kolmen seuran seuraottelu on 

siitä asti järjestetty

keskeytyksettä keskeytyksettä 
30 vuoden ajan

• Jokainen seura järjestää yhden 
ottelun vuodessa. RS ja TSA 
järjestävät kilpailun ilmakiväärillä ja 
SaSA 50m kiväärillä. 



• KILPAILUN TARKOITUS
• Kilpailun tarkoitus on saada 

mahdollisimman monta seuran jäsentä 
mukaan kilpailutoimintaan.

• Kilpailu käydään 5-henkilöisin joukkuein, 
ikään kokoon ja säätyyn katsomatta.

• Varsinkin nuorille tämä kilpailu on erittäin 
hyvä kilpailukokemuksen hankkimista hyvä kilpailukokemuksen hankkimista 
ajatellen, koska vierellä ei olekaan se tuttu 
ja turvallinen kilpakumppani. 

• Vuosien varrella on toki käynyt niin, että 
joku joukkueista ei ole saanut täyttä 
joukkuetta mukaan. Mutta tässäkään 
kilpailuissa ei tärkeitä ole voitto vaan…

• Vajaalla joukkueella mukaan lähtenyt 
seuran tulos toki kirjataan tulosluetteloon 
lisämaininnalla, että seura ei tällä kertaa 
saanut kuin esim. kolme kilpailijaa. 



• SÄÄNNÖT (päivitetty Salossa 12.5.2018)

• Seuraottelu käydään kolme kertaa vuodessa. 
Kaksi otteluista ammutaan ilmakiväärillä ja yksi 
ottelu pienoiskiväärillä. 

• Ottelussa on vain yksi (1) sarja, joten kaikki 
ampuvat samassa sarjassa.

• Ilmakiväärillä ammutaan 40 laukausta. 
• 50m kiväärillä ammutaan 60 laukausta makuulta ja • 50m kiväärillä ammutaan 60 laukausta makuulta ja 

3x20 laukausta. 50m kiväärin makuukilpailusta 20 
ensimmäistä laukausta merkitään 3x20 laukauksen 
makuuosuudeksi.

• Seuraottelu käydään 5-henkilöisin joukkuein.
• Joukkueita ei nimetä etukäteen, koska seuran 

viiden parhaan urheilijan tulos huomioidaan 
joukkuetulokseksi.



• Turussa käytävässä kilpailussa osanottorajoitusta ei ole. 

• Salossa pidettävään kilpailuun seura voi nimetä enintään 
kymmenen (10) urheilijaa, joista viiden parhaan tulos 
huomioidaan joukkuetulosta laskettaessa.

• Raaseporissa järjestettävään kilpailuun voi nimetä 
enintään kahdeksan (8) urheilijaa. Osanottorajoitusta 
Tammisaaressa ei siinä tapauksessa ole, mikäli kisa 
pidetään viikonloppuna. Tällöin voidaan järjestää pidetään viikonloppuna. Tällöin voidaan järjestää 
useampia eriä.

• Tarvittaessa seurojen pitää ilmoittaa järjestävälle 
seuralle urheilijoiden määrä vähintään kolme (3) päivää 
ennen kilpailuja, jotta järjestävä seura voi ryhtyä 
tarvittaviin toimenpiteisiin ottelun läpiviemiseksi.

• Kilpailukutsussa pitää olla yhteyshenkilön yhteystiedot.

• Jokainen seura järjestää yhden ottelun vuodessa.

• Ottelun järjestysvuorot ja ajankohdat ovat seuraavat:



• Ottelun järjestysvuorot ja ajankohdat ovat seuraavat:

• I RS järjestää ottelun ilmakiväärissä Raaseporissa
noin kaksi viikkoa ennen ilma-aseiden
SM-kilpailuja.

II SaSA järjestää ottelun SaSA:n ampumaradalla 
Salossa ruutiasekauden alussa 

(toukokuu, äitienpäivän aattona)

III TSA järjestää ottelun ilmakiväärissä TurussaIII TSA järjestää ottelun ilmakiväärissä Turussa
ilma-asekauden alussa (lokakuu)

• Ottelussa on kiertopalkinto molemmissa lajeissa. 
Henkilökohtaisia palkintoja ei jaeta.

• Tarpeen vaatiessa sääntöjä tarkistetaan ottelujen 
yhteydessä.

• Vakiintuneen käytännön mukaan järjestävä seura tarjoaa 
kilpailuväelle kahvit! 



• Aina sään haltia ei ole ollut 
yhteistyöhaluinen kanssamme. 

• Nimittäin joskus ollaan • Nimittäin joskus ollaan 
seuraottelu suoritettu lähes 
tulkoon talvisissa olosuhteissa, 
kuten muutamista seuraavista 
kuvista voimme todeta.



Turku 24.10.2010



Salo 11.5.2013



Salo 10.5.2014



Salo 9.5.2015



Salo 7.5.2016



Salo 12.5.2018



• 30v aikana seuraottelussa on ollut 
mukana maamme huippuja mm.

Heikki Ranne        Helena Juppala

Ralf Westerlund    Hilkka Järvinen

Ilkka Kärppälä      Anne Huttunen

Joni Röman           Marjo TarvonenJoni Röman           Marjo Tarvonen

Antti Salminen      Maria Böckelman

Juho Jussila         Anna-Maria Siivonen

Toni Sjöblom

Harri Marjala

Henrik Tiainen



Salo 13.5.1989



Turku 25.10.1989



Turku 23.10.1991



Salo 9.5.1992



Salo 15.5.1993



Tammisaari 2.2.1994



Salo 13.5.1995



Salo 3.5.1998



Tammisaari 4.3.2001



Salo 11.5.2002



Kaikille juhlaottelussa Salossa 
11.5.2019 mukana olleille jaettiin 
30-vuotis ”juhlamitali”!



KIITOS!  
RS, SaSA, TSA

Mutta ennen kaikkea 
kiitos kuuluu kiitos kuuluu 
urheilijoille. 
He tämän 30 vuoden 
aikana yhteiset hetket 
ovat luoneet!


