
Kerhojen ja yhdistysten omat 
ammuntavuorot 

Ampumataidon ylläpitoa ja 
kehittämistä 



Ammunnan tarkoitus 

 

• Kerhojen/yhdistysten ratavuoroilla tarjotaan 
normaalisti jäsenistölle helpon kynnyksen 
mahdollisuus aloittaa tai jatkaa 
ammuntaharrastustaan.  

• Vuoroilla syntyy perusteet turvalliseen 
aseenkäsittelyyn ja mahdollistetaan hyvän 
perusampumataidon rakentaminen sekä 
ylläpito. 



Säännöt 

• Ampumaetäisyys on normaalisti radan tarjoama 
12,5 m . 

• Vuoroilla on aina ammunnanjohtaja ja hänen 
komennossaan tapahtuu tekeminen radalla. 

• Radalle tarvitaan aina kävijälle ammunnan 
kattava vakuutus – ensikertalaisille on vakuutus 
olemassa. 

• Eri kerhojen tavoissa toimia ja järjestää on 
yksilöllisiä eroja, mutta kaikkien tulee toimia 
ratasääntöjen puitteissa. 



Ammunnan kulku 

Kerhovuorojen perusrakenne on normaalisti: 

• Radan valmistelu ja alkupuhuttelu, 

• Ammuntavaihe (riippuu mitä sovittu, usein 10 
sarjaa ja 5-15ptr per sarja, tämä vain esimerkki), 

• Radan siivous ja kaluston huolto/paikalleen laitto, 

Kaiken tämän pitää tapahtua annetun ratavuoron 
puitteissa saapumisineen ja poistumisineen. 



Kilpailut ja tulokset 

• Joillain kerhoilla on omia jäsenten välisiä 
kilpailuja, mutta pääasiallisesti jokainen 
kilpailee itseään vastaan 

• Käymällä vuoroilla saa ampumapäiväkirjaasi 
allekirjoitetut merkinnät halutessasi 
ammunnanjohtajalta (aselupien hakemiseen) 

• Varsinainen kilpailutoiminta tapahtuu eri 
lajien piirissä (kuten esimerkiksi sovellettu 
reserviläisammunta SRA) 



Aika ja paikka 

• Paikka on Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin 
Seudun Reserviläispiirin hallinnoimalla ampumaradalla 
Töölössä. 

• Jokaisella kerholla on oma vuoronsa, joillakin 
tiheämmin kuin toisilla ja normaalisti vuoro toistuu 2 
tai 4 viikon sykleissä samaan aikaan samana 
viikonpäivänä (esim. joka toinen tiistai 19-21.00 
parittomat viikot). 

• Osalla kerhoista on useampi vuoro, joiden kulku voi 
poiketa toisistaan (esim. yksi perusharjoitteluun ja 
toinen vuoro kilpaharjoitteluun). 



Miten pääsee mukaan? 

• Mukaan oman kerhosi ampumavuorolle 
pääset lähettämällä sähköpostin kerhollesi, 
josta sinut opastetaan juuri sinun kerhosi 
ratavuorojen mukaiset käytännöt.  

• Kerhojen toiminta lepää vapaaehtoisvoimien 
varassa, joten muistathan olla hyvissä ajoin 
yhteydessä kerhoosi ennen aikomaasi 
osallistumisajankohtaa. 



Tarvittavat varusteet 

• Tämä vaihtelee täysin kerhoittain 

• Jotkut kerhot voivat tarjota kaiken aseesta, 
patruunoista, kuulon- ja näönsuojista lähtien 
sekä taulutarpeetkin. 

• Yleisimmät ensin hankittavat omat varusteet 
ovat omat kuulosuojaimet ja suojalasit 
käyttömukavuuden johdosta (hygieenisemmat 
käyttää). Niiden käyttö on määrätty 
ratasäännöissä pakolliseksi. 



Tarvittavat asiakirjat 

Osallistujilla on oltava joka kerta mukana: 

• Aseen hallussapitolupa (jos oma ase) 

• Reserviläisen ampumavakuutus tai Suomen 
Ampumaliiton lisenssi (jos olet 
ampumaseuran jäsen ennestään ja tuollainen 
hallussa)  

• henkilöllisyystodistus. 


