
Leijonan Mitta kasakisa 

 
Joskus on saattanut itse kullekin tulla mieleen ammuntakisoissa, että kyllähän sitä minäkin jos 
olisi vehkeet kunnolliset, mutta mihinkä tällä sohlolla osaisi. Onpa joku saattanut pohtia 
sitäkin, että olisiko se reserviläisen oikea ampumataidon mitta siinä, että pystyy ampumaan 
riittävän hyvän kasan pyssyllä kuin pyssyllä, mikä nyt jakotilanteessa satutaan käteen 
antamaan. Entäs kuinka onnistuisi näppärimmin reserviläisen tutustuminen erilaiseen 
ampumakalustoon laajemminkin ja tuntuman hankkiminen muistakin kuin siitä omasta 
rakkaasta morsiamesta. 
 
Näitä pohtiessa syntyi aito hausjärveläinen innovaatio, uudentyyppinen kasa-
ammuntakilpailu. Alkuun ideaa testattiin muutaman ideaa työstäneen voimin, jotta selvisi 
tämän tyyppisen kilpailun toteuttamiskelpoisuus, ja heti vuoden 2015 alussa saatiinkin 
ensimmäinen virallinen kilpailu kutsuttua koolle.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilpailun virallinen mittalaita "leijonanmitta". Tekijänoikeudet omistaa H. Paavilainen. 

 

Ensimmäiseen kisaan ilmoittautui seitsemän ammunnasta kiinnostunutta ja onnistuneen 
ensimmäisen kerran myötä tavoitteeksi otettiinkin tehdä kisasta jokavuotinen perinne. 
  
Tästä touhussa on kyse: kutsutaan joukko reserviläisiä ampumaradalle kiväärinsä mukanansa, 
pistetään nämä erilaiset ja eri konfiguraatioissa olevat aseet ampumapaikoille ja miehet 
omien aseidensa taakse, ammutaan kymmenen laukausta makuulta 100m matkalle, käydään 
tauluilla mittaamassa kasan koko, paikataan taulut, ja siirretään miehet seuraavalle aseelle 
seuraavaa ampumasuoritusta varten, toistetaan kaikki edellä mainittu, kunnes jokainen on 
ampunut kymmenen laukausta jokaisella aseella. Mitataan jokaisen kierroksen kasojen koot, 
lasketaan ne yhteen ja lopputulemana tuloskortissa on tieto siitä, kuka joukosta on Reservin 
Paperitiikeri ja kuka Suomen Leijona. Ja jottei homma menisi pelkäksi ampumapaikalla 
makoiluksi, on ammuntasuoritukseen vielä määrätty kolmen minuutin aikaraja. 
Moottorivehkeillähän tässä on vajaa kolme minuuttia liikaa, mutta pulttilukkoisella joutuukin 
veivaamaan jo ihan tosimielellä. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Perustamisvuoden voittajan osumista koottu kaikkien laukausten kasaa kuvaava 
kuvamanipulaatio. Sisempi harmaa on pistoolin kilpataulun musta keskiö ja valkoinen alue 
vastaa taulun pisteytettyä aluetta. Eri värit kuvaavat käytettyjä aseita. 
 
Kisan alkuperäinen ideoija on yhdistyksen puheenjohtaja Risto Lejon, jonka mukaan soveltaen 
kisa ristittiin Leijonan Mitta -kasakilpailuksi. Mittaustavaksi sovittiin sääntöjä luotaessa kasan 
kahden toisistaan kauimpana olevien osumien etäisyys mitattuna osumien keskipisteistä. 
Laukauksia ammutaan kullakin aseella kymmenen. Palkinnot kilpailussa jaettiin alussa 
pienimmästä kokonaistuloksesta (kiertopalkinto), sekä kategorioissa “pienin kasa vieraalla 
morsiamella” ja “eniten kehityspotentiaalia omaava”. Viidennen kisan myötä 
palkintokategorioiksi vaihtuivat pienin kokonaistulos (oikeuttaa kiertopalkintoon), pienin 
kasa vieraalla morsiamella, ja pienin kasa "reserviläisaseella" eli ilman bipodia olevalla 
aseella. 
 
Kilpailun voittajat sen perustamisvuonna eri kategorioissa olivat: 
 
Pienin kokonaistulos: E. Malmiala (1197mm) 

Paras kasa vieraalla morsiamella: E. Malmiala (77mm) 

Eniten kehityspotentiaalia omaava: V. Eestilä (2013mm) 

 
Leijonan Mitta -kiertopalkinto, joka luovutetaan kilpailun pienimmän kokonaistuloksen 
ampuneelle. (kuva: T. Soininen) 


