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9.45 Aloitus, päivän tavoitteet MK, TS  

10 Alkulämmittely TS 
Keskustelu, mitkä ovat kenenkin lämmittelyrutiinit ennen kisasuoritusta, käyttääkö joku 
rentoutusharjoitusta, mitä ja miksi? 

 

10:45 AH1: Euron kierros: tarkkuuskisa 2 x 6lks  
(2 x 6 lks kisa IPSC-tauluun, pienin mitattu kasa voittaa, matka 15 -25 m. Halutessaan lisää 
kisajännitystä saa euron panoksella) 
(tarkkuus, kisahermo) 

12 lks 

11:00 AH2: Beeb-reload-bang, kylmänä ja kuumana lippaanvaihtoa 
(perustekniikka, lippaanvaihto, aseen presentaatio) 

15 lks 

11:15 AH3: Tynnyritreeni 1  (jaetaan kahteen porukkaan, näytä ensin) 
Lähtö boxista, tynnyrien välistä laitimmaiset taulut, oikean tynnyrin oik. puolelta toinen 
taulu oikealta, vasemman tynnyrin vas. puolelta toinen taulu vasemmalta. (yhteensä 8 lks, 
4 taulua). Tee uudestaan peilikuvana, toista yhteensä 4 suoritusta ennen paikkausta.  
Tarkkailkaa mihin aika menee, onko kroppa ja painopiste hallussa, lähteekö laukaus heti 
taulun tullessa näkyviin, onko liike tehokasta  
(vartalokontrolli, räjähtävä lähtö ja hallittu ampumapaikkaan tulo, juoksu) 

32 

 AH4: Rytmi – 4 s käännöt, 5 taulua 5 m 
Aluksi ammutaan 2 kierrosta (20 lks) viiteen tauluun, sitten 2 kierrosta yhteen ja taas 2 
kierrosta viiteen tauluun, 4 s, lähtö taulujen kääntyessä esiin. Anna piipparista esimerkki 
tarvittavasta rytmistä. Kerro myös rumpuesimerkki ja rytmin tärkeys lajissa 
(rytmi, rento vartalokontrolli, taulunvaihto) 

n. 60  

12:15 AH5: Rytminvaihto 
Taulunvaihtotreenit kiertävänä harjoituksena, käytä mukana pahvisia plateja 

n. 30 

n. 13 Ruokatauko  

14 Keskustelu  

14:30 Fysiikkatreeni TS: 
Kehonhallinta 
Liikekontrolli 
Reaktiot 

 

15:30 AH6: Liikettä keiloissa! (jaetaan kahteen porukkaan, näytä ensin) 
Lähtö keskeltä takaa, 6 keilaa, minimissään 5 m välit. Ammu joka keilalta 1 lks edessä 
olevaan tauluun. Aika ja osumat ylös IDPA pisteillä. Toista 3 kertaa (peräjälkeen tai 
vuorotellen, juoksukunnosta riippuen) 
(Tasapaino, vartalokontrolli, räjähtävä lähtö ja hallittu ampumapaikkaan tulo, juoksu) 
Jossain välissä reaktiojan mittaus äänimerkistä laakiin, jos alkaa hapottaa juoksu 

18 

 AH 7: Tynnyri 2 
Lisää edelliseen tynnyriasetelmaan rikelinjat, jotka pakottavat kurottamaan. Lähtö 
boksista, josta siirtyminen oikealle josta oikea taulu, väliltä kaksi keskitaulua ja 
vasemmalta vasen taulu (8 lks). Tee uudestaan peilikuvana, toista yhteensä 4 suoritusta 
ennen paikkausta.  
(ammunta rikotusta perusasennosta, tasapaino ja keskivartalokontrolli, liike) 

32 

16.15 
 

AH 8: Rikotut ampuma-asennot ministageilla  
Tee kulisseista pienellä muokkauksella muutama lyhyt 8 lks shortti, joissa ei tarvitse juuri 
liikkua, mutta josta joutuu ampumaan poikkeavasta asennosta (kurkottelu, pullo kädessä, 
kyykky jne.). (ammunta rikotusta perusasennosta, tasapaino ja keskivartalokontrolli 

32 

 Liike ja lippaanvaihto 
Lähtö boxista, josta ammutaan plate, boksin ulkopuolelta toiseen tauluun, lippaanvaihto, 
boksin ulkopuolelta kolmanteen tauluun, toisesta boksista toinen plate. Toista molempiin 
suuntiin. 

24 

17 Henkilökohtaisen tavoitteen asettaminen ja harjoitussuunnitelman tarkistus 
kotitehtäväksi. Leirin päätössanat, paikat kuntoon ja kotimatkalle 
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Tavoite 

Kannustaa määrätietoiseen, tavoitteelliseen ja monipuoliseen harjoitteluun, joka sisältää riittävästi lajia 

tukevaa fyysistä harjoittelua. Tukea lajinomaista fyysistä harjoittelua ja linkittää ampumaharjoittelussa 

olevia tyypillisiä lajitekniikoita fysiikkaharjoitteluun. Motivoida harjoitteluun, yhdessä tekemiseen ja 

jak(s)amiseen aikana, jolloin ei ole varmuutta seuraavasta kilpailusta.Taidon oppimiseen tarvitaan toistoja, 

toistoja, toistoja… Toistojen aikana tulee useita epäonnistumisia. Epäonnistuminen on eri asia kuin virhe. 

Epäonnistumista on, kun vaikka liikkeestä ammuttaessa ase heilahtaa jalan osuessa kiveen sen verran, että 

laukaus menee ohi. Virhe taas on yrittää ampua liikkeestä, vaikka ei osu kyseiseltä matkalta usein edes 

paikaltaan. 

 

Tynnyri 1 

Lähtö boxista, ammu aluksi tynnyrien välistä laitimmaiset taulut, oikean tynnyrin oik. puolelta toinen taulu 

oikealta, vasemman tynnyrin vas. puolelta toinen taulu vasemmalta. (yhteensä 8 lks, 4 taulua). Tee 

uudestaan peilikuvana, toista yhteensä 4 suoritusta ennen paikkausta.  

 

 

Liikettä keiloissa!  

Lähtö keskeltä takaa, 6 keilaa, minimissään 5 m välit. Ammu joka keilalta 1 lks edessä olevaan tauluun. 

Toista kolme kertaa. Ota jokaisesta aika ja lisää lopulta tauluilta lisäaika IDPA-pisteytyksellä: C = 1s, D = 3 s, 

M = 5 s.  
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Tynnyri 2 

Lisää edelliseen asetelmaan rikelinjat, jotka pakottavat kurottamaan. Lähtö boksista, josta siirtyminen 

oikealle josta oikea taulu, väliltä kaksi keskitaulua ja vasemmalta vasen taulu (8 lks). Tee uudestaan 

peilikuvana, toista yhteensä 4 suoritusta ennen paikkausta.  

 

 

Liike ja lippaanvaihto 

Lähtö boxista, josta ammutaan plate, boksin ulkopuolelta toiseen tauluun, lippaanvaihto, boksin 

ulkopuolelta kolmanteen tauluun, toisesta boksista toinen plate. Toista molempiin suuntiin. 

 

 

”Voittaja on hävinnyt monta kertaa” 

”Menestyminen vaatii erittäin suuren määrän työtä” 

 

Matti Hakanen:  

”Motivaatio saa sinut liikkeelle, mutta tahdonvoima pitää liikkeessä. Tahdonvoimaa tarvitaan, kun pelkkä 

motivaatio ei riitä. Jos motivaatio on voimakas, tahdonvoiman osuus on vähäinen. Sanotaan, että lasten 

oppiminen perustuu pelkästään motivaatioon, haluun oppia. Tahdonvoimaa ei tarvita kuin vasta 

myöhemmin, kun lapsi varttuu ja oppiminen alkaa maistua työltä. Tahdonvoima on luotettavampi kuin 

motivaatio. Tahto on voimavara, jonka otamme käyttöön, kun motivaatio ei riitä.” 

http://www.modulcon.fi/2017/10/04/tahdonvoimaan-voi-vaikuttaa/ 


