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MPK:n ampumatoiminta
Kaikkea pistooliammunnasta asekäsittelyammuntaan
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www.mpk.fi

Yleistä MPK:n ammunnoista
• MPK:n ammunnat Santahaminassa voidaan jakaa muutamaan
erityyppiseen ammuntaan.
• Ammuntatyypit:
•
•
•
•

Reserviläisammunta (kivääri) (SotVa)
Reserviläisen ampumataitotesti (SotVa)
Perusammunnat (VarTu)
Asekäsittelyammunta (VarTu)

• Osa toteutetaan SotVa (sotilaallisia valmiuksia palvelevana koulutuksena)
ammuntoina ja osa VarTu (varautumis ja turvallisuus koulutus) ammuntoina.

• Kaikki ammunnat ovat johdettuja
• käytetään PV:n ammuttamiskäskyjä ja noudatetaan PV:n
turvallisuusmääräyksiä sekä Santahaminan johtosääntöä.

Mitä löytyy: Reserviläisammunta (kivääri) 1/2
• Ammutaan valtioneuvoston asetuksen mukaisia, reserviläisen
ampumaohjelmistosta löytyviä ammuntoja.
• Tyypillisesti kivääriammuntoja 1-4.

• Ammunnat toteutetaan SotVa-ammuntana
• Ammunnat vetää aina MPK ammunnanjohtaja joka on PV:n
hyväksymä ja poliisin tarkistama ammunnanjohtaja.
• Osallistujat tarkistetaan PV:n puolesta ja ilmoittautumisaika
päättyy siksi 5 viikkoa ennen ammuntoja.

Mitä löytyy: Reserviläisammunta (kivääri) 2/2
• Ampumaohjelmisto, kivääriammunnat 1-4
• Kiv1: Makuuasento, ampumaetäisyys yleensä 150 m
• Laukauksia 5+5+5+10 = 4 sarjaa, ei aikarajaa

• Kiv2: Polviasento, ampumaetäisyys yleensä 150 m
• Laukauksia 5+5+10 = 3 sarjaa, ei aikarajaa

• Kiv3: Pystyasento, ampumaetäisyys yleensä 50 m
• Laukauksia 5+10 = 2 sarjaa, ei aikarajaa

• Kiv4: Nopeiden kertalaukausten ja tuplalaukausten ampuminen makuulta,
ampumaetäisyys yleensä 150 m
• Laukauksia 5 kohdiustuslaukausta ja 6+6+6
• 1. vaihe:
• kolme lipasta, kussakin kaksi patruunaa. Ammutaan 1 ls/5 s kääntö, taulu poissa 15 s (aseen perä lasketaan
alustalle). Lippaanvaihdot aina kahden laukauksen jälkeen.

• 2. vaihe:
• kuten 1. vaihe, mutta taulu on näkyvissä 3 s ja poissa näkyvistä 15 s.

• 3. vaihe:
• kolme lipasta, kussakin kaksi patruunaa. Ammutaan tuplalaukaus/5s kääntö, taulu poissa 15s (aseen perä
lasketaan alustalle lippaanvaihdon jälkeen).

Mitä löytyy: Reserviläisen ampumataitotesti
• Tämä ammunta löytyy reserviläisen ampumaohjelmistosta
kivääriammunta 9:nä.
• Testataan reserviläisen ampumataito makuu-, polvi ja
pystyasennoista eri matkoilta.
• Testissä ammutaan 12 laukausta joista 5 pitää olla osumina PV:n 03
kivääritaulun numeroalueella.
• Vaiheet:
• 1. Makuuasento, kuten RA4. Etäisyys 150 m.
• 2. Polviasento, 3 ls, yksi lipas, ei aikarajaa. Etäisyys 150 m.
• 3. Pystyasento, 3 ls, yksi lipas, 1ls/5s kääntö, taulu poissa 15 s. Etäisyys 50 m.

• Ammunta toteutetaan Sotva ammuntana.

Miksi SotVa-ammuntoja?
• Hankitalupa ns. reserviläiskiväärille reserviläispoikkeuksella
vaatii:
• Vähintään 2 osallistumiskertaa MPK:n SotVa-ammuntoihin
=Reserviläisammunta (kivääri) yhden vuoden aikana
• Hyväksytty Reserviläisen ampumataitotestin suorittaminen
• Ammutuista 12 laukauksesta 5 pitää olla osumina PV:n 03 kivääritaulun
numeroalueella

Mitä muuta löytyy: Perusammunnat
• Perusammunnoissa ammutaan kiväärillä tai pistoolilla
• Ammunnat ovat ReSulin (reserviläisurheiluliiton) lajien mukaisia
ammuntoja.
• Harjoittelemme esim. reserviläisasekilpailun lajeja RA1-4.
• Lajikuvaukset: https://resul.fi/saannot/

• Ammunnat tapahtuvat Santahaminan kivääri ja pistooliradoilla.
• Kyseiset ammunnat toteutetaan VarTu ammuntoina.

Mitä muuta löytyy: Asekäsittelyammunta
• Ammunnoissa ammutaan lähinnä SRA tyyppisiä ammuntoja, tosin niin että kaikki voivat
ampua samaan aikaan.
• Esimerkkejä harjoitteista: nopeaa tähtäinkuvan ottamista, nopeaa tulen avausta, lippaanvaihtoa jne.

• Nämä ammunnat on jaettu kahteen eri tasoryhmään.
• Taso 1: ne, joilla turvallinen asekäsittely on jo hallussa, esim. perusammunnoista ja
reserviläisammunnoista opittuna.
• Nämä ammunnat ammutaan pystystä.
• Oman kaluston puuttuminen ei ole este, lainakivääreiden ohella voimme lainata lippaiden kantoon soveltuvan
chestrig tyyppinen kantolaitteen.

• Taso 2: osallistuminen vaatii osallistujalta joko SRA- tai Practical ampujan statuksen.
• Harjoitteet ovat monipuolisempia, eri asentoja ja käytämme myös kiväärin ohella pistoolia.

• Kyseiset ammunnat toteutetaan VarTu ammuntoina.
• Asekäsittelyammunnat ammutaan asekäsittelyrata 1:llä.
• Osallistujamäärä on rajattu turvallisuuden takia 20 ampujaan.

Miten pääsee mukaan?
• MPK:n ammunnat löytyvät MPK:n koulutuskalenterista (EteläSuomen maanpuolustuspiirin koulutusten alla)
• https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri

• Ilmoittautuminen määräaikaan mennessä
• Nopeat syövät hitaat, eli mitä aikaisemmin ilmoittautuu, sen parempi
• Vahvistusviesti vuorolle pääsystä tulee sähköpostiin

Tarvittavat varusteet/asiakirjat ja maksut? 1/2
• Ratamaksu 7€ (sis. Vakuutuksen)
• Uusille ampujille on laina-asemahdollisuus
• Tarpeen ilmoittamisesta ohjeistetaan MPK:n sivuilla kurssin
kuvauksessa
• Patruunoista veloitetaan jälkeenpäin laskulla

• Suojia saa lainaksi
• Asekäsittelyammunnoissa voi myös lainata muita varusteita
(chestrig-tyylinen lippaiden kantolaite)

• Oma makuualusta mukaan kivääriammuntoihin

Tarvittavat varusteet/asiakirjat ja maksut? 2/2
• Tarvittavat asiakirjat:
• Henkilöllisyystodistus tarkistetaan Santahaminan portilla
• Mikäli tuo oman aseen, lupa mukaan!

