
Arvoisat	  hallitusohjelman	  valmistelijat	  
	  
	  
HALLITUSOHJELMAN	  SISÄLTÖESITYS	  
	  

Ampumaharrastusfoorumi	  esittää,	  että	  puolueenne	  pyrkisi	  sisällyttämään	  tulevaan	  hallitus-‐
ohjelmaan	  seuraavansuuntaiset	  ampumarataverkoston	  kehittämiseen	  tähtäävät	  tavoitteet:	  
	  
Hallitus	  pitää	  tärkeänä,	  että	  käytettävissä	  olevin	  toimenpitein	  varmistetaan	  koko	  
maan	  kattavan	  ja	  monipuolisen	  ampumarataverkoston	  olemassaolo	  sekä	  jatku-‐
vuus.	  	  
	  
Kansainvälisen	  tason	  ampumaurheilukeskus	  toteutetaan	  pääkaupunkiseudulle	  
metropolialueen	  kaupunkien	  ja	  kuntien	  sekä	  valtion	  yhteistuella.	  	  
	  
PERUSTELUT:	  
	  
Viime	  vuonna	  oli	  eduskunnan	  käsittelyssä	  uusi	  ampuma-‐aselakiesitys.	  Se	  hyväksyttiin	  poik-‐
keuksellisen	  suurella	  äänten	  enemmistöllä.	  	  Samalla	  hyväksyttiin	  myös	  lakiehdotukseen	  sisäl-‐
tynyt	  hallintovaliokunnan	  1.lausuma	  (lainaus	  alla).	  Edellä	  esitetyillä	  hallitusohjelman	  kirjauk-‐
silla	  konkretisoitaisiin	  erinomaisesti	  aiemman	  eduskunnan	  selkeä	  ja	  lähes	  yksimielinen	  tah-‐
donilmaus.	  
	  
	   HaVM	  16/2010	  vp:	  
	  

”Ampumaurheilu	  ja	  -‐harrastus	  edellyttävät	  asianmukaisia	  kilpailu-‐	  ja	  harras-‐
tuspaikkoja.	  Käytännön	  ongelmana	  etenkin	  syrjäseuduilla	  on	  ampumaratojen	  
puute.	  	  
Myös	  pääkaupunkiseudulla	  ampumaratatilanne	  on	  tällä	  hetkellä	  huono.	  	  
	  
Kuitenkin	  jo	  voimassa	  oleva	  lainsäädäntö	  lähtee	  vahvasti	  siitä,	  että	  ampu-‐
makilpailu	  ja	  -‐harrastus	  edellyttävät	  kunnollisia,	  mahdollisimman	  turvallisia	  
paikkoja	  ja	  tiloja.	  	  
	  
Valiokunta	  pitääkin	  tärkeänä,	  että	  maassamme	  huolehditaan	  riittävän	  katta-‐
vasta	  ampumarataverkostosta.	  Tätä	  tavoitetta	  tulee	  edistää	  paitsi	  lainsää-‐
dännön	  myös	  erilaisten	  rahoitusjärjestelmien	  ja	  kuntien	  yhteistyön	  sekä	  eri-‐
laisten	  käytännön	  toimien	  avulla.	  	  
	  
Hallintovaliokunta	  edellyttääkin	  hallituksen	  edistävän	  käytettävissä	  olevilla	  
eri	  keinoilla	  riittävän	  kattavan	  ampumarataverkoston	  toteuttamista.”	  
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Liite	  1:	   AMPUMAHARRASTUSFOORUMI	  

	  
Ampumaharrastusfoorumi	  on	  ammuntaa	  harrastavien	  järjestöjen	  yhteenliittymä,	  jonka	  tavoitteena	  on	  tur-‐
vata	  ammunnan	  harrastusmahdollisuudet	  maassamme	  myös	  tulevaisuudessa.	  
	  
	  Foorumissa	  ovat	  edustettuina:	  
	  

– Suomen	  Ampumaurheiluliitto	  

	  
– Suomen	  Ampumahiihtoliitto	  

– Suomen	  riistakeskus	  

	  
– Suomen	  Metsästäjäliitto	  

	  
– Reserviläisurheiluliitto	  	  

– Suomen	  Reserviupseeriliitto	  

	  
– Reserviläisliitto	  

	  
– Maanpuolustuskoulutusyhdistys	  	  

	  
– Asealan	  Elinkeinonharjoittajat	  ja	  teollisuus	  

sekä	  

	  
– Asehistorian	  Liitto	  

	  
Ampumaharrastusfoorumin	  asiantuntijajärjestöt	  tekevät	  aktiivista	  yhteistyötä	  aseturvalli-‐
suuden	  sekä	  harrastusmahdollisuuksien	  ylläpitämiseksi	  ja	  kehittämiseksi.	  Näiden	  järjestöjen	  
tavoitteena	  on,	  että	  turvallinen,	  vastuullinen	  ja	  monipuolinen	  ampumaharrastus	  säilyy	  elä-‐
vänä	  osana	  suomalaista	  vapaa-‐ajan	  ja	  liikunnan	  kulttuuria.	  Tähän	  tähtää	  niin	  vapaaehtoinen	  
kansalaistoiminta	  seuroissa,	  kuin	  rakentava	  ja	  luottamuksellinen	  yhteistyö	  viranomaisten	  
kanssa.	  	  
	  
Toiminnallamme	  on	  myös	  merkittävä	  maanpuolustusta	  tukeva	  vaikutus.	  Reserviläisten	  am-‐
pumataitojen	  ylläpito	  on	  suurelta	  osin	  omaehtoisen	  harjoittelun	  varassa.	  Tämä	  toteutuu	  
vain,	  jos	  käytettävissä	  on	  kattava	  ampumarataverkosto.	  
	  
Foorumin	  jäsenjärjestöissä	  on	  ampumaseuroja,	  metsästysseuroja	  ja	  reserviläisyhdistyksiä	  
noin	  5000.	  Niissä	  on	  yhteensä	  yli	  500	  000	  jäsentä	  ja	  vaikutuspiirissä	  yli	  miljoona	  ammunnan	  
harrastuksen	  kanssa	  tekemisissä	  olevaa	  kansalaista.	  Heistä	  noin	  60	  000	  asuu	  pääkaupunki-‐
seudulla,	  eikä	  heillä	  ole	  alueella	  edes	  tyydyttäviä	  harrastusmahdollisuuksia	  ampumaratojen	  
puutteen	  vuoksi.	  


