
Sovellettu reserviläisammunta 
(SRA)

Monipuolista toiminnallista 
ammuntaa



Ammunnan tarkoitus (mitä ja miksi?) 

• Sovellettu reserviläisammunta (lyh. SRA) on 
Reserviläisurheiluliiton kilpaurheilulaji, jossa 
käytetään aseina itselataavaa kivääriä, pistoolia ja 
haulikkoa.

• Lajin harrastajilta vaaditaan erityisen koulutuksen 
ja kokeen suorittamista, jotta henkilö voi 
osallistua lajin harjoituksiin ja kilpailuihin

• Tavoitteena on suomalaisten reserviläisten 
tilanteenmukaisen ampumataidon ja 
kenttäkelpoisuuden kehittäminen



Säännöt (mitä?)

• Säännöt käydään tarkasti läpi lajin 
teoriakurssilla, ja niistä pidetään teoriakoe

• Linkki sääntöihin: https://resul.fi/sra-saannot/



Ammunnan kulku (mitä?)

• Jokaiseen ampumasuoritukseen (l. 
jokaiselle rastille) laaditaan 
ampumatehtävä, jossa ampuja 
joutuu toimimaan annetun 
tilannekuvauksen edellyttämällä 
tavalla (kuvassa oikealla esimerkki 
rastikuvauksesta)

• Ammuttavien taulujen muotoa, 
etäisyyttä tai sijoittelua ei ole 
vakioitu, vaan maalit sijoitetaan 
tilannekuvauksen mukaisesti ottaen 
huomioon radan olosuhteet ja 
turvallisuus

• Ampujan saavuttama tulos 
muodostuu tarkkuudesta ja 
nopeudesta suhteessa muihin 
kilpailijoihin

• SRA –kilpailu koostuu useammasta, 
eri asetyypeillä suoritettavasta 
rastista. Joillakin rasteilla käytetään 
mahdollisesti myös useampaa 
asetyyppiä (esim. osa tauluista 
kiväärillä, osa pistoolilla)



Sarjat ja mestaruuskilpailut (mitä?)

SRA:ssa järjestetään:

1) Valtakunnallinen mestaruuskilpailu vuosittain 
(RESUL SRA-SM) 

2) Reserviläisurheiluliiton jäsenyhdistysten järjestämiä 
kilpailuja ja sarjakilpailuja

3) Yksittäisten paikallisyhdistysten kilpailuja ja 
sarjakilpailuja sekä yhdistysten välisiä kilpailuja



Sarjat ja mestaruuskilpailut (mitä?)

SRA:ssa kilpaillaan kahdessa eri luokassa (käytettävä kivääri määrää luokan)

• Vakio: Sarjavalmisteinen, perusvarustuksessa oleva ase, joka voi olla 
koottu yleisesti saatavilla olevista osista, mikäli aseen ominaisuudet eivät 
poikkea aseen perusversiosta

• Avoin: muutokset vapaasti sallittuja, kiväärissä saa olla esim. optinen 
tähtäin ja bipodi

Lisäksi kilpailija voi kilpailla seuraavissa sarjoissa (mikäli sarjassa vähintään 5 
osallistujaa):

• 50-v sarja,

• Naiset

• TST –sarja (Taistelija). TST -sarjassa kilpaillakseen tulee henkilön noudattaa 
TST sarjan varustesääntöjä (ks. tekninen liite https://resul.fi/wp-
content/uploads/2020/06/tekninenliite_Kes%C3%A4kuu2020.pdf).



Aika ja paikka (missä ja milloin?)

• Valtakunnalliset kilpailut:

– https://resul.fi/kilpailikalenteri-2020/

• Yhdistysten kilpailut 

– ota yhteyttä oman yhdistyksesi 
ampumavastaaviin



Miten pääsee mukaan?

• Ensin tulee osallistua SRA ampujan kurssille 
(perusampumataito tulisi olla hallussa ensin)

• Kursseja järjestää sekä yhdistykset että MPK) 
(https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri)

• Lähde mukaan yhdistyksen harjoituksiin ja 
kilpailuihin (toimitsijana pääsee hyvin tutustumaan 
lajiin myös ennen kurssin suorittamista)

https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri


Tarvittavat varusteet (mitä mukaan?)

• Aseet:
– Reserviläiskivääri (itselataava, tyypillisesti .223 

kaliiperin AR-15 tyyppinen, tai 7,62x39 kaliiperin Sako
92s/AK-47 tyyppinen)

– Pistooli (min. 9 mm)
– Haulikko
– (Tarkka-ampuja kivääri, tarvitaan harvoin, ja 

lähtökohtaisesti laina-ase käytettävissä järjestäjien 
puolelta)

• Alkuun pääsee laina-aseilla (esim. oman 
yhdistyksen), myös kurssin saa suoritettua laina-
aseilla



Tarvittavat varusteet (mitä mukaan?)
Muut varusteet:

- Kuulosuojaimet ja suojalasit

- Pistoolikotelo; kotelon tulee peittää etutähtäin, liipaisin ja 
luisti puoleen väliin

- tukeva varustevyö 

- Varalippaita ja lipaskoteloita

- Maastopuvun käyttö sallittu (vrt. IPSC)

Lisäksi TST-sarjassa..



TST sarjassa pakolliset varusteet
TST sarjassa pakolliset varusteet:
- Pistooli
- 90 kiväärin patruunaa kolmessa lippaassa ja 30 pistoolin patruunaa 

kahdessa lippaassa
- 1 litra vettä
- Teräase (terän pituus vähintään 9cm)
- Valaisin
- Käsineet
- Asekäyttöön sopiva hihna
- Ensiapuvälineet
- TST liivi
- Kenttäkelpoinen pitkälahkeinen ja –hihainen vaatetus sekä kenttäkelpoiset 

pitkävartiset jalkineet
- Varusteiden paino tulee olla yhteensä vähintään 12 kg



Tarvittavat asiakirjat (mitä mukaan?)

Osallistujilla on oltava joka kerta mukana:

• kerhon/killan jäsenkortti (tai maksukuitti)

• SRA –ampujan kortti

• aseiden hallussapitoluvat

• todistus ampumavakuutuksesta/SAL:n 
kilpailulisenssi

• Henkilöllisyystodistus




