
Ammunnan SM -kisa   Sonkajärvi 1.-3.4.2022 
 

  HANNU KERÄNEN 

 

Sonkajärven ilma-aseiden SM -kisa etenee varmoissa käsissä 
 

Sonkajärven Erä- ja urheiluampujat (SEUA) ovat valmistautuneet huolella Suomen metsästäjäliiton 

Sonkajärvellä huhtikuussa pidettäviin ilma-aseiden SM – kisoihin. Kisat siirtyivät vuodella koronan 

takia ja syystä myös aiemman vuoden Kurikan SM -kisa on nyt joulukuussa. Tämänhetkinen 

koronatilanne huolestuttaa kisanjohtaja Rauno Savolaisen mukaan järjestelijöitä, mutta valmistelut 

etenevät suunnitellusti. tahdissa.  

  – Sonkajärven liikuntahalli toimii kisapaikkana ja Sonkajärvi on saanut kiitosta piiristä ja 

lähialueilta hyvistä järjestelyistä ja olosuhteista. Tehtävää kuitenkin riittää ennen kisaa. Kaikkiaan 

odotetaan väkeä paikalle noin tuhat SM – kisan tuomana. Kisat porrastetaan eri päiville, jotta 

koronan takia ei tulisi suuria ruuhkia, Savolainen kertoo. 

 

Sarjoja on nuorista 13 – vuotiaista aina 80 -vuotisiin asti. Kilpailupäivät ovat 1.-3.4.22. Kisan 

varajohtaja Marko Huttusen mukaan yksi isoimmista asioista on ollut saada taululaitteistot 

hankittua joko itselle tai lainana. 

 – Elektroniset laitteet ovat tärkeitä kisan turvallisuuden lisäämiseksi ja ne nopeuttavat myös kisan 

läpivientiä. Kun nuoria on tullut paljon mukaan, ovat ajanmukaiset laitteet tärkeitä 

harjoituksissakin, Huttunen tähdentää. 

  Tiedottaja Erkki Shemeikan mukaan kisavalmistelut etenevät hyvin ja vastuualueet on jaettu. 

 – Kurikan kisoissa kävimme opintomatkalla. Toimitsijoita tarvitaan erilaisiin tehtäviin ja 

koulutumme kaikki omiin tehtäviinsä, Shemeikka tähdentää. 

 

Sonkajärveltä osallistuu myös nuoria ampujia omiin kisoihinsa. Heta Hakolalla on kaapissa jo 

kolme SM -mitalia ja tilaa olisi vielä uusillekin. 

 – Kisoihin lähden aika rennolla otteella, parin vuoden aikana ei ole ollut juuri kisoja ja siksi ei osaa 

ottaa paineita SM -kisastakaan. Omat SM -kisat ovat hieno juttu, onhan niissä tekemistä paljon, 

mutta onneksi meillä on kokeneita järjestäjiä, Heta Hakola toteaa. 

  SM -mitaleita ovat myös saaneet Pinja ja Niko Huttunen. Pinja Huttusen paras saavutus on SM -

joukkuepronssi naisissa ja velipoika Nikolla SM -hopea nuorissa. Lisäksi molemmilla on 

joukkuekultaa kaapissa. 

  Pinja osallistuu 1-2 kertaa viikossa seuran harjoituksiin ja lisäksi harjoitteluun kuuluu salitreeniä. 

  Niko Huttunen käy salilla ja kaksi kertaa viikossa ampumaharjoituksissa.  

 – Haasteellisinta on pysyä rauhallisena ja keskittyä ampumiseen ja oikean asennon löytämiseen, 

kertailee Niko lajin salaa. 

 –Ammunnassa vaativin osa-alue on koota kilpailutilanteessa itsensä ja huononkin laukauksen 

jälkeen tehdä parhaansa, Pinja toteaa. 
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