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Viro-ottelu 

Viro-ottelun muotoutuminen 

Ensimmäiset Upseerien pohjoismaiset ampumakil-

pailut (UPAK) järjestettiin vuonna 1930. Kilpai-

luun olivat myös Baltian maiden upseerit tervetul-

leita. Virosta ilmoittautui mukaan joukkue ja ta-

pahtumaa voidaankin näin pitää osana Viro-

ottelun historiaa. Ilmeisesti tapahtuman innoitta-

mana kutsuivat virolaiset upseerit UAY:n edustajia 

ensimmäiseen kahdenkeskiseen ”maaotteluun” 

vuonna 1938. Kilpailu pidettiin elokuun alussa Tal-

linnassa ja Pärnussa. Lajeina olivat sotilaskivääri 

300 m 3x20 ls, kenttäammunta sotilaskiväärillä 

10+10 ls, sotilaspistooli kouluammunta 30 ls sekä 

kaksintaistelu sotilaspistoolilla 30 ls. Kilpailuun 

osallistui 12 upseeria molemmista maista ja koko-

naistulokseen laskettiin 10 parhaan ampujan tulos. 

Virolaiset olivat suorastaan ylivoimaisia voittaen 

sekä maaottelun että kolme neljästä lajista.  

Kamelikaravaani lastautumassa kisaisäntien pakettiautoon Tallinnan satamassa.  
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On hyvin todennäköistä, että idea nykymuotoisen 

Viro-ottelun uudelleen käynnistämisestä syntyi 

eversti Matti Haapalinnan ajatuksissa hänen kir-

joittaessa vuonna 1995 julkaistuun yhdistyksemme 

75-vuotishistoriikkiin lukua UPAK:sta. Olihan Vi-

ro itsenäistynyt muutamia vuosia aiemmin ja moni 

virolaisupseeri oli jo saanut koulutuksensa Suo-

men Kadettikoulussa. Tämänkaltaista yhteistyötä 

kohtaan olisi todennäköisesti kiinnostusta vapaa-

ehtoista ampumaharrastustoimintaansa käynnistä-

vässä eteläisessä naapurissa  

Hallituksen jäsenenä eversti Haapalinna nosti asi-

an esille yhdistyksen kokouksessa. Vanhamuotoi-

sen UPAK:n kaltaiselle yhteistyölle ei nähty yhdis-

tyksellä olevan riittäviä resursseja, ehkä ei tilausta-

kaan. Kahdenkeskistä ystävyysottelua pidettiin sen 

sijaan erinomaisena ajatuksena ja päätettiin olla 

virolaisiin pikaisesti yhteydessä. Virallinen kutsu 

osallistua joukkueella UAY:n mestaruuskilpailui-

hin lähetettiin vuonna 1997, kun ajatukselle oli 

näytetty lahden takaa vihreää valoa.   

Ensimmäinen uusimuotoinen  
Viro-ottelu 

Viro-ottelun ja kesämestaruuskilpailujen yhdistä-

minen oli luonnollinen valinta tätä ensimmäistä 

kokeilukilpailua varten. Taustalla oli myös ajatus, 

että virolaiset näkisivät yhdistyksemme toimintaa 

parhaimmillaan ja harkitsisivat vastaavanlaisen 

järjestötoiminnan käynnistämistä kotimaassaan. 

Kilpailulajivalinnassa haluttiin painottaa monipuo-

lisuutta ja jokaiselle sotilaalle tärkeätä ampumatai-

toa rynnäkkökiväärillä, kiväärillä sekä pistoolilla. 

Ensimmäinen Viro-ottelu pidettiin Hämeenlinnas-

sa 10. - 13.6.1997. Alla on esitetty valitut ampuma-

lajit ja niissä saavutetut joukkuetulokset.  

Rynnäkkökivääri 6+6+6 ls UAY 617 Viro 370 

Vakiokivääri 30 ls makuu UAY 1144 Viro 1040 

Isopistooli 30+30 UAY 2195 Viro 1978 

Maastoammunta UAY 588 Viro 283 

Kuten tuloksista voidaan havaita, ei ensimmäisellä 

kokeilukerralla haettu tasapuolista maaottelua. Vi-

rolaisia oli joukkueessa viisi ampujaa ja suomalai-

sia kahdeksan, josta vain kaksi ampui kaikki lajit.  

Välitön innostus 

Hämeenlinnan kokemusten perusteella Viro-

ottelun jatkaminen sai varauksettoman kannatuk-

sen. Jotta joukkueen koko pysyisi järjestelyjen kan-

nalta kohtuullisina, päädyttiin siihen, että jokainen 

kilpailija ampuisi kaikki lajit.  Joukkueen kokoon-

panona olisi joukkueen johtaja ja kapteeni sekä 

kuusi ampujaa. Henkilökohtaiset tulokset las-

kettaisiin sekä lajeittain että kaikkien lajien yhteis-

tuloksena. Joukkuetuloksiin huomioitiin kustakin 

lajista maiden viisi parasta tulosta ja ystävyysotte-

lun voittaisi se osapuoli, joka voittaisi näin las-

kettuna vähintään kaksi lajia kolmesta. Koekerralla 

ammutut lajit todettiin hyviksi seuraavin tarken-

nuksin: Maastoammunta oli ollut ensimmäisellä 

kerralla mukana lähinnä tutustumistarkoituksella 

eikä sen järjestämistä pidetty erilliskilpailujen yh-
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teydessä mielekkäänä. Rynnäkkökiväärin osalta 

päädyttiin ampumaan 10+10 ls kilpailu, jonka kat-

sottiin olevan tasapuolisempi vaihtoehto. Kiväärin 

osalta asentokilpailu oli keskusteluissa vaihtoehto-

na. Sen katsottiin kuitenkin olevan liian haastava 

laji hyvälle yleisampujallekin. 

UAY lupasi järjestää ensimmäiset viralliset kilpai-

lut seuraavana vuonna, jonka jälkeen siirryttäisiin 

vuorovuosittaiseen järjestelyvastuuseen.  Näin on 

tapahtunutkin lukuun ottamatta vuosia 2001 - 

2003. Yhteensattumien vuoksi virolaiset joutuivat 

siirtämään vuoden 2001 kisajärjestelynsä seuraa-

Tutustumiskäynnillä Metsäveljien toimintaan sotien aikana. Pöydällä heidän salainen lääke, jolla kisajoukkueidenkin mieliala saatiin 

kohoamaan illan isännän suosiollisella avustuksella vuonna 2013.  
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valle vuodelle. Tämän seurauksena he esittivät voi-

vansa järjestää kilpailut myös vuonna 2003 

”tasoittaakseen” samalla järjestelyvuorot.  

Hämeenlinnan kilpailujen eräänä kokemuksena 

oli, että suomalaisilla joukkueen jäsenillä oli haas-

teita toimia isäntinä, koska päiväohjelma oli täyn-

nä kesämestaruuskilpailujen muiden lajien am-

muntoja. Kilpailujoukkueiden välinen kanssakäy-

minen jäikin varsin vähäiseksi vastoin ystävyys-

ottelun perusperiaatetta.  Siksi jo vuoden 1998 kil-

pailu Santahaminassa olikin oma tapahtumansa 

UAY:n kilpailukalenterissa. Tästä ajatuksesta on 

pidetty kiinni sen jälkeen yhtä poikkeusta lukuun 

ottamatta. Tuo poikkeus oli vuonna 2012, jolloin 

jouduttiin aikataulusyistä järjestämään kilpailu 

puolustusvoimien mestaruuskilpailujen yhteydes-

sä Haminassa. 

Vieraanvaraisuus tärkeää 

Ensimmäisten vuosien järjestelyjen perusperiaate 

oli, että isäntämaa noutaa kilpailujoukkueen sata-

masta sekä vastaa kuljetuksista ja kaikista ylläpito-

kustannuksista aina siihen saakka, kun joukkue 

saatellaan kotimatkalle. Ammunnat toteutettiin 

henkilökohtaisilla aseilla rynnäkkökivääriä lukuun 

ottamatta. Kilpailijat muistavatkin erityisellä 

”lämmöllä” kamelikaravaania, jossa suomalaiset 

saattajat kantoivat virolaisten ampumavarusteet, 

asekalustot, virkavaatteet ja muut varusteet lai-

vaan ja edelleen lahden toisella puolella satamaan.  

Osittaista helpotusta kantokuormaan toivat sata-

massa käytössä olleet ostoskärryt, joita hyödyn-

nettiin satamassa tehtävissä paluumatkan ostoksis-

sa. 

Byrokratia taklattiin 

Aseiden vienti Suomesta Viroon aiheutti omat jär-

jestelynsä. Yleensä ratkaisu löytyi siitä, että jouk-

kueen osalta laadittiin puolustusvoimien virallinen 

asiakirja, johon kirjattiin aseet ja patruunat. Joskus 

haasteita aiheutti se, että ampuja ei omistanut vas-

taavaa asetta, eikä hänellä siten ollut henkilökoh-

taista aseenkantolupaa käyttämälleen puolustus-

voimien aseelle. Omat lisähaasteensa toivat myös 

Jokelan ja Kauhajoen kouluampumiset. Varusta-

mot tiukensivat merkittävästi käytäntöjään. Joku 

varustamo ei sallinut enää lainkaan asekuljetuksia 

laivoillaan ja muillakin aseet ja patruunat piti poik-

keuksetta jättää laivamatkoilla "purserin" hyttiin 

niiden yksityiskohtaisen tarkastuksen jälkeen. 

Ensimmäinen merkittävämpi muutos järjestelype-

riaatteisiin toi helpotuksen edellä kuvattuun haas-

teeseen. Päätettiin, että ampumajoukkueet vastaa-

vat itse tarvittavista kuljetuksista kilpailutapahtu-

man aikana. Henkilöpakettiautolla matka on suju-

nutkin siitä lähtien miellyttävämmin. Auto on py-

ritty varaamaan sen reitin ”päästä”, jolta on eniten 

kyytiin tulijoita. Autonvuokraus osoittautui alku-

vuosina yllättävän haasteelliseksi lähinnä koh-

tuuttomien omavastuuosuuksien kannalta. Tuhan-

sien eurojen ”riskiä” ei haluttu edes ottaa ja joskus 

pelastus löytyi tuttavankaupalla. 
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Viro-ottelun palkintojenjakotilai-

suus Maanpuolustuskorkeakou-

lun Vihma-kabinetissa 

20.9.2016.  
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UAY - Viro maaottelun osallistujia tutustumassa Helsingin 

edustalla Kuivasaaren linnakkeen 12" Obuhov kaksoistyk-

kitorniin. Oppaana Suomenlinnan Rannikkotykistökillasta 

mainio Hans-Peter Rekola. Kuvat Auvo Viita-aho. 
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Ammutaan isäntien aseilla 

Toinen merkittävä muutos oli siirtyä käyttämään 

järjestävän maan aseita vuodesta 2013 alkaen. Vi-

rolaiset olivat jo alkuvuosina esittäneet harkitta-

vaksi, että voitaisiinko siirtyä käyttämään kilpai-

luissa sotilasaseita. Virossa upseerit ampuivat pää-

sääntöisesti niillä vuosittaiset kilpailunsa.  Kilpai-

lun toteuttaminen järjestävän maan sotilasaseilla 

takasi tasapuoliset lähtökohdat kilpailijoille. Käy-

tettäville sotilasaseille ei asetettu tarkkoja sääntöjä. 

Aseiden on oltava palveluskäytössä isäntämaan 

puolustusvoimissa ja tarkoituksenmukaisia kilpai-

lulajien ammuntaan. Näinpä kivääreinä on ollut 

erilaisia kiikari- ja standardikivääreitä kanto- ja 

ratahihnoin varustettuina. Sotilaspistoolimallit 

ovat vaihdellet taskuaseen kokoluokkaa olevasta 

Makarovista nykyaikaiseen muovirunkoiseen 9 

mm sotilaspistooliin (Heckler&Koch, FN, USP ja 

Glock). Rynnäkkökivääriammunnassa kaliiperi on 

vaihdellut 5,56 NATO (Galil) patruunasta .308 pat-

Joukkueet yhteispotretissa Kouvolan Upseerikerholla vuoden 2010 kisojen yhteydessä.  
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ruunaan (AK 4). Galil ja RK62 käyttävät pitkää li-

pasta, joka mahdollistaa lipastuen käytön toisin 

kuin lyhyttä lipasta käyttävä AK 4. 

Järjestävä maa on pyrkinyt esikohdistamaan kivää-

rit ennen kilpailuja. Viime vuosina on tarjottu kai-

kille kilpailijoille mahdollisuus osallistua kohdis-

tukseen aikataulun puitteissa. Tutustuminen pis-

toolien ampumaominaisuuksiin on usein ollut sa-

malla kertaa mahdollista. Tasapuolisuuden var-

mistamiseksi on aseiden jako arvottu juuri ennen 

itse kilpailua.  

Suomessa kisapaikaksi on pyritty valitsemaan joku 

eteläisen Suomen varuskunnista, jotta matkustus-

aika jäisi kohtuulliseksi. Hämeenlinnan ja Helsin-

gin lisäksi ovat virolaisille tulleet tutuiksi niin Ha-

mina, Kouvola kuin Tamperekin. Virossa puoles-

taan on kisailtu Tallinnan lisäksi Valgan ja Võrun 

alueilla.  Paikkojen vaihtuminen on helpottanut 

merkittävästi tapahtumaan liittyvän oheisohjelman 

järjestämistä, koska uusia tutustumiskohteita on 

ollut aina tarjolla.  Tapahtuma on ollut pääsääntöi-

sesti kolmipäiväinen. Joskus on pitkien etäisyyk-

sien takia jouduttu varaamaan paluumatkaa varten 

neljäskin päivä. Kilpailutapahtumien lisäksi ohjel-

massa on ollut yhdessäoloa sekä tutustumiskäyn-

tejä. Tulopäivän iltana on ollut vapaamuotoinen 

Ice Breaking -tilaisuus yleensä saunan ja iltapalan 

merkeissä. Toisena päivänä on tehty yleensä vie-

railu johonkin alueen siviili- tai sotilaskohteeseen. 

Kolmannen päivän palkintojenjakotilaisuus on 

vaihdellut tilanteen mukaan juhlallisesta ampuja-

päivällisestä sotilasruokailun jälkeiseen pikasere-

moniaan ennen kotimatkan alkamista. 

Joukkueen valinnassa taktikointia 

Joukkueen valintaa on valmisteltu tutustumalla 

edellisvuosien UAY:n mestaruuskilpailujen tulok-

siin. Niistä etsittiin erityisesti ampujia, jotka olivat 

ampuneet kaikki samat lajit kuin Viro-ottelussakin 

ammutaan. Joskus valinnassa on jouduttu pai-

nottamaan rynnäkkökiväärin lisäksi joko hyvää 

pistooli- tai kivääriammuntataitoa. Koska maaotte-

luvoitto ratkeaa kahden lajin voitolla, on hienoinen 

taktikointi mahdollista henkilökohtaisen yleismes-

taruuskilpailun kustannuksella.  

Alkuvuosien jälkeen kilpailijoiden valinnassa on 

korostettu vaihtuvuutta ystävyysotteluhengen mu-

kaisesti. Osallistumismahdollisuutta on haluttu 

tarjota mahdollisimman monelle riittävän ampu-

mataidon omaavalle upseerille niin kotimaassa 

kuin Virossakin. Kadeteille on korvamerkitty yksi 

paikka, jota valitettavasti ei aina ole saatu täy-

tettyä. UAY:n osalta osallistumisoikeus on yhdis-

tyksen sääntöjen mukaisilla jäsenillä. Virolaisten 

osalta kilpailujoukkueen upseerit tulevat pääosin 

puolustusvoimista. Muita tahoja ovat olleet Raja-

vartiolaitos ja Suojeluskunta. Rajavartiolaitos lii-

tettiin vuoden 2010 alussa Poliisilaitokseen, jolloin 

sotilaallisesta organisoitumisesta luovuttiin. Suoje-

luskunnassa upseerin tehtävissä palvelevat reser-

vinupseerit voivat ottaa osaa Viro-otteluun, jolloin 

he kaikki edustavat puolustusvoimia.  
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Ottelut ratkaistaan lajivoittojen lukumäärällä. Maaottelut ovat Suomen hyväksi 13 - 10. Kun vuonna 2013 siirryttiin sotilasaseis iin, 

ovat virolaiset yleensä hallinneet ottelua.  
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Vuosien 1997 ja 2019 välisenä aikana on otteluun 

osallistunut kilpailijoina kaikkiaan 59 suomalaista 

ja 53 virolaista upseeria. Ottelun ylivoimainen kon-

kari on kapteeni Matti Kanep. Hän on osallistunut 

kaikkiin 22 kilpailuun joko kilpailijana tai joukku-

een johtotehtävissä. Teknikkokapteeniluutnantti 

Torsti Annala ja majuri Lembit Mitt tulivat kilpaili-

joina mukaan vuonna 2000. He ovat osallistuneet 

eri tehtävissä otteluihin sen jälkeen yksittäisiä 

poikkeuksia lukuun ottamatta.  

Kumpi on parempi? 

UAY on voittanut maaottelun 13 kertaa ja Viro 10 

kertaa. Rynnäkkökivääri on ollut suomalaisten hal-

litsema laji, jonka Suomi on voittanut 14 kertaa. 

Alkuvuosina, kun kilpailtiin pistoolissa ja kivääris-

sä henkilökohtaisilla aseilla, oli UAY selkeästi pa-

rempi voittojen jakautuessa 9 - 6 molemmissa la-

jeissa. Siirryttäessä käyttämään sotilasaseita, siirtyi 

valtikka selkeästi virolaisille voittojen jakautuessa 

kiväärillä 1 - 7 ja pistoolilla 2 - 6. Henkilökohtaisen 

kokonaiskilpailun on suomalainen voittanut 15 

kertaa ja virolainen 8 kertaa. 

Kilpailu on aina jännittävä kokemus ja voittami-

seen toki pyritään. UAY—Viro-ystävyysottelun 

merkitys ja hienous on kuitenkin lähellä toisiaan 

olevien maiden upseereiden ystävyyden lujittami-

sessa, jossa ottelu täyttää mainiosti paikkansa. 

Otteluissa lajeittain ammutut kolme parasta tulosta ajalta ennen vuotta 2013, kun vielä ammuttiin vapaakiväärillä ja isopisto olilla 


