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OMA TAUSTANI 
• Metsästäjä ja metsästysammunnan harrastaja  

vuodesta 1975. (15v.) 
 

• Ammunnan harrastaja 1977-1985 
 

• Ammattimainen ampuja 1986-1994 
 

• Ammunnan ammattilainen 1995-> 
 

• ISSF:n Urheilijakomitean puheenjohtaja 
 

• ISSF:n Hallituksen jäsen 
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TUNNUSLUKUJA 
 

• Ampujien lisäksi ammunnan piirissä ovat myös  
perheenjäsenet: äidit, isät, puolisot ja lapset  
 

• Kosketuksissa ammuntaan on  
    1.000.000 suomalaista 
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MISSÄ SAA 
HARRASTAA 

• Ilma-aseradat – OK.  
• Yleensä taajamissa, koska helppo rakentaa 

sisätiloihin. Pääsee yleisillä kulkuneuvoilla! 

• Ruutiradat 
• Kaukana kaikesta, paitsi kaatopaikasta 
• Pääseminen vaatii vähintään city-maasturin 
• Hiljaisessa metsämaisemassa meluongelma 
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• Metsästäjän ampumakoe 
• Suurriistan metsästys hoidettava 
• Se on jokaiselle metsästäjälle vapaaehtoista, mutta 

kuitenkin kaikille pakollista! 

MONELTA SUUNNALTA 
SÄÄDELTYÄ 
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TARKASTELUNÄKÖKULMIA 

Sosiaalinen näkökulma 
• Ampumakoululaiset, ”inkkarit” ja ”näkkärit”, 

tytöt ja pojat yhtä aikaa samassa paikassa 
• Koululais- ja työpaikkaryhmät käyvät myös 

paljon ampumassa 
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TARKASTELUNÄKÖKULMIA 

Kasvatuksellisuuden näkökulma 
• Erittäin oleellinen osa toimintaa 
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TARKASTELUNÄKÖKULMIA 

Turvallisuuden näkökulma 
 
• Aina nro 1 
• Tärkein asia, joka tulee ampumakouluissa ja 

seuroissa opettaa ja oppia: 
• Oma turvallisuus ja vastuu kaverista! 
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TARKASTELUNÄKÖKULMIA 

Metsästäjän näkökulma 
• Aseen on oltava tuttu, kun lähdetään metsälle – 

lisää turvallisuutta! 
• Metsästyskulttuuri on todella pitkä.  

• Näillä pohjolan perukoilla on pysytty hengissä tuhansia 
vuosia metsästyksellä ja kalastuksella 
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TARKASTELUNÄKÖKULMIA 
Huippu-urheilun näkökulma 
 
• Olympialaisiin Suomesta 8 ampujaa ja paralympialaisiin ainakin 

4 ampujaa 
• Luultavasti Suomen joukkueen toiseksi suurin lajiryhmä 

 
• Ammunta olympialaisten kolmanneksi (3.) suurin laji,  

n. 100 maata.  
• Ammunta siis myös kansainvälisesti iso laji 
• Suurempia ovat vain yleisurheilu ja uinti 
 

• Jos  perusharjoittelun paikat ei ole kunnossa,  
niin ei tule uusia huippuja !!! 
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MIKSI AMPUMARATOJA  
JA TOIMINTAA 

VIEROKSUTAAN 
• Asenteet 

• Sotahullujen laji 
• Asehullujen laji 
• Länsimaissa vieläkin poliittinen vastustus 
• Metsästys pelkää tappamista 

• Termit 
• Samoja kuin sodassa – luovat vääriä mielikuvia 
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YKSI VAIHTOEHTO 
RATKAISTA ONGELMIA 

• Ampumaradat taajamiin tai välittömään läheisyyteen 
• ainakin .22 kal. asti 
• Pääsee myös yleisillä kulkuneuvoilla 
• Perusliikuntapaikka 
• Rata voi olla pieni 10-20 paikkaa, vie vähän tilaa ja on 

helppo kulissoida hiljaiseksi ja turvalliseksi 
• Ei meluongelmaa, koska muutakin taustamelua 
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KIITOS ! 
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