XX HEIKKI TUOKKO –KILPAILU

1. PERUSTEITA
MPK:n Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin toimijoiden ampumataitojen kehittämiseksi ja
ylläpitämiseksi toteutetaan 5.9.2021 Upinniemen varuskunnan ampumaradoilla XX Heikki Tuokko –
kilpailu. Kilpailun johtaja on Kari Jaakkola p. 040 840 0933.
Heikki Tuokko kilpailuun osallistujilla on mahdollisuus osallistua myös perinnepistooleilla
tapahtuvaan pistooliammuntaan. Ilmoittautuminen pistooliammuntaan tapahtuu paikan päällä
Upinniemessä.
XX Heikki Tuokko – kilpailu ammutaan perinteisesti Pystykorva / Ukko-Pekka –kivääreillä.
Osallistujan tulee itse järjestää käyttöönsä ase ja siihen sopivat patruunat. Perinnepistooliammunnassa noudatetaan samaa periaatetta. Molemmat kilpailutapahtumat ovat omia
tilaisuuksia. Tapahtumaan ilmoittaudutaan MPK:n järjestelmän kautta (kohta 2.2).

2. XX HEIKKI TUOKKO – KILPAILUN TOTEUTUS
XX Heikki Tuokko -kilpailu toteutetaan MPK:n meripuolustuspiirin koulutustapahtumana yhdessä
Nurmijärven reserviläisten kanssa.
Kiväärillä ammuttavassa kilpailussa kilpaillaan Sjöman – yhtiöiden lahjoittamasta, ikuisesti
kiertävästä ”Suojeluskuntalainen patsas” -kiertopalkinnosta. Lisäksi parhaat suoritukset palkitaan
mitaleilla ja kunniapalkinnoilla. ”Heikki Tuokko” –mitali jaetaan niille kilpailijoille, jotka tänä vuonna
osallistuvat viidennen kertansa kilpailuun. Kymmenennen kertansa osallistuneet saavat hopeoidun
mitalin ja viisitoista kertaa osallistuneet kullatun mitalin.
Kilpailu on ensi sijassa tarkoitettu Uudenmaan Aluetoimiston toiminta-alueen reserviläisille ja EteläSuomen Maanpuolustuspiirin toimijoille. Kilpailuun voivat osallistua myös Heikki Tuokon kautta
Pystykorva – kiväärin hankkineet muiden alueiden reserviläiset ja muutkin ratakapasiteetin
sallimissa rajoissa.
Aika
Sunnuntai 5.9.2021 klo 11:45 - 18
Paikka
Upinniemen varuskunnan 150m ampumarata (Ampumarata 1)
Suojelija
Jarmo Myyrä
Kilpailun johtaja
Kari Jaakkola
Kilpailun varajohtaja Markku Tuominen
Kurssivääpeli
Sirkka Orre
Ammunnan johtaja Reijo Ahtola
Muu organisaatio Kirjurit (3), tulkkaajat (3), tulospalvelu (3)
Jury
Reijo Ahtola, Markku Tuominen, Jarmo Wilkman

2.1 KILPAILUSÄÄNNÖT
Sarja
Käytettävä ase
Ampuma-asento
Hihnatuki
Liipasinvastus
Kohdistus
Ammunta
Kaukoputki
Ampuma-asu

Kaikki osallistujat ampuvat samassa sarjassa iästä ja sukupuolesta riippumatta.
Avotähtäimillä varustettu Pystykorva tai Ukko-Pekka – kivääri
Makuu
Hihnan on oltava malliltaan molemmista päistään kiinnitettävä, max. 35 mm
leveä. Muunlaisen tuen ja lisähihnojen käyttö on kielletty.
vähintään 1kg
5 laukausta, aikaa 10 minuuttia
etäisyys 150 m, 10 laukausta, ampuma-aika 10 minuuttia
ratakaukoputken itsenäinen käyttö on sallittu kohdistuksessa
kilpailun henkeen sopiva, lisätoppauksien käyttö on kielletty

Mikäli kilpailijalla ei ole omaa asetta, ammunta on mahdollista laina-aseella. Laina-aseen käytön ja
käytettävät patruunat sopii kilpailija itse ennen ilmoittautumistaan. Ilmoittautumisen yhteydessä
on mainittava mahdolliset samalla aseella ampumiset eräjakoa varten.
Arvomerkkien käyttö kansainvälisen käytännön mukaan.

2.2 OSALLISTUMISMAKSU JA ILMOITTAUTUMINEN
Kilpailun osallistumismaksu on 20 euroa sisältäen ruokailun rata-alueella (kenttämuonitus).
Osallistumismaksu suoritetaan hyväksymisilmoituksen mukana tulevalla laskulla pankkiin.
Käteismaksuja ei hyväksytä!
Ilmoittautuminen tapahtuu MPK:n tietojärjestelmän kautta https://mpk.fi/koulutuskalenteri/
Tapahtuma: 6121 35 00035
Mikäli ammut samalla aseella jonkun toisen kanssa, ilmoita erätoiveesi ilmoittautumisen
yhteydessä siten, että samalla aseella ampujat tulevat eri eriin (1-4).
Kilpailijoiden huoltajat, perheenjäsenet ja muut ei-kilpailevat seuraajat (nimi ja henkilötunnus
tunnisteineen sotilasalueelle pääsemiseksi) on ilmoitettava 27.8.2021 klo 22 mennessä
osoitteeseen jaakkolak@hotmail.com tai tekstiviestinä 040 8400933.
Eräjaon sekä sisäänpääsy- ja huoltosuunnittelujen vuoksi ilmoittautumiset tulee tehdä määräaikaan
mennessä. Kilpailuun otetaan enintään 160 osallistujaa.

3. PERINNEPISTOOLIKILPAILU
Perinnepistoolikilpailu on tarkoitettu vain XX Heikki Tuokko – kilpailuun osallistuville. Kaikki
ampuvat samassa sarjassa iästä ja sukupuolesta riippumatta. Pistoolikilpailuun otetaan enintään
100 osallistujaa.
Aika
Paikka
Ase
Liipasinvastus
Ampuma-asento
Ammunta
Ammunnan johtaja
Ilmoittautuminen
Maksu

Sunnuntai 5.9.2021 klo 12-16, eräjako tehdään paikan päällä klo 11:30 alkaen
Upinniemen varuskunnan pistoolirata
Suomen sodissa käytetty asemalli, jonka kaliberi 7,62 – 9 mm
vähintään 1 kg
yhdellä kädellä ilman tukea, naisilla kahdella kädellä
5 koelaukausta (5 min.) + 10 kilpailulaukausta (10min.), pistoolitaulu
Pertti Vehanen
Paikan päällä Upinniemessä
Pistoolikilpailuun ei ole erillistä maksua

4. HEIKKI TUOKKO – MITALIT
Järjestäjät ovat valmistuttaneet Heikki Tuokko – kilpailulle oman mitalin, jota jaettiin vuoden 2005
jälkeen ensimmäisen kerran niille, jotka ovat osallistuneet viisi (5) kertaa tähän kilpailuun.
Hopeoidun mitalin saa kymmenen (10) suorituskerran jälkeen ja kullatun viidentoista (15) kerran
jälkeen.
Vuoden 2021 kilpailussa jatkamme tätä perinnettä. Lisäksi kaikki täydet 20 kertaa osallistuneet
palkitaan erillisellä muistolahjalla.

5. MUUTA
Tapahtuma järjestetään Merivoimien alueella, joten kaikkien kilpailijoiden, huoltajien,
kannustajien, kutsuvieraiden ja tiedotusvälineiden edustajien nimet ja henkilötunnukset on
ilmoitettava etukäteen kilpailun järjestäjille. Ks. kohta 2.2 Ilmoittautuminen yllä.
Varuskunta-alueelle ei pääse mikäli etukäteisilmoittautuminen puuttuu.
Paikalla on myös sotilaskotiauto.
Olette lämpimästi tervetulleita tähän maanpuolustusväen perinteiseen ja hienoon
perhetapahtumaan!

Maanpuolustusterveisin
Järjestelytoimikunnan puolesta

Kari Jaakkola
Kilpailun johtaja

