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”Tausta” 

 
Ampumaharrastusfoorumi on ammuntaa harrastavien järjestöjen yhteenliitty-
mä, jonka tavoitteena on turvata ammunnan harrastusmahdollisuudet maas-
samme myös tulevaisuudessa. Foorumista ampumakorttihankkeessa mukana 
ovat Suomen Ampumaurheiluliitto (SAL), Suomen Ampumahiihtoliitto (SAHL), 
Reserviläisurheiluliitto (RESUL), Suomen Reserviupseeriliitto (RUL), Reservi-
läisliitto (RES), Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK), Asealan Elinkeinon-
harjoittajat (AAE) sekä Asehistorian Liitto (AHL). Ampumaharrastusfoorumiin 
kuuluvat metsästäjäjärjestöt ovat nähneet, että metsästäjätutkinto on metsäs-
täjän ampumakortti, eivätkä siten ole mukana ampumakorttihankkeessa. 
 
Perusampumakoulutusta annetaan mm ampumaseurojen toimesta, joku suo-
rittaa metsästäjätutkinnon ja kolmas käy varusmiespalveluksen. Kaikkien kou-
lutustavoitteet ovat samat, antaa tiedolliset ja taidolliset perusteet aseenkäsit-
telystä sekä muista turvallisuusnäkökohdista aloittelevalle ampujalle ja met-
sästäjälle.   
 
Käytössä on useita, sisällöltään hyviäkin koulutusjärjestelmiä. Niiden sisällöt ja 
painotukset poikkeavat tänä päivänä kuitenkin huomattavasti toisistaan, eikä 
niitä sellaisenaan hyväksilueta toisten järjestöjen ampumakoulutuksessa.  
 
Ampumakorttihankkeen keskeisimmäksi tavoitteeksi asetettiin yhtenäisen pe-
ruskoulutusjärjestelmän rakentaminen turvalliseen ja vastuuntuntoiseen am-
pumaharrastuksen aloittamiseen. Kohderyhmänä olisivat erityisesti nuoret 
vasta-alkajat. Kurssin suorittaminen mahdollistaa itsenäisen ammunnan har-
rastamisen.  
 
Ampumakortin eräänä keskeisenä ajatuksena on ollut, että sen haltija myös 
täyttää ampuma-aselainsäädännön asettamat vaatimukset kyseisen aseen 
hankkimisluvan saamiselle. Tavoitteena onkin, että voimassaoleva ampuma-
kortti nopeuttaisi ja helpottaisi merkittävästi aseen hankkimislupaprosessia. 
 
Tavoitteen toteuttamiseksi on ampumaharrastusfoorumi tehnyt virallisen esi-
tyksen, että hyväksyttävästi suoritettu ampumakorttikoulutus olisi riittävä osoi-
tus harrastuneisuudesta muulla kuin metsästysperusteella haettavan koulutus-
ta vastaavan aseen hankkimislupaa varten ja että tämä asema virallistettaisiin 
poliisihallituksen toimesta. Päätöstä tästä ei ole toistaiseksi tehty.  
 
Ampumakorttien myöntämisperusteita tullaan jatkossa päivittämään siten, että 
se täyttää aina mahdollisimman hyvin voimassaolevan aselain edellytykset 
aseen hankkimisluvan saamiseksi (pl pistoolin harrastusvaade). 
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Ampumakortti rekisteröitiin tavaramerkiksi vuonna 2009 ja se on voimassa 10 
vuotta. Ennen määräajan umpeutumista tulee tavaramerkin rekisteröintiä ha-
kea uudelleen, mikäli sen voimassaoloaikaa halutaan jatkaa. 
 

  
 
Ampumakorttikoulutusmateriaali tullaan pitämään ajantasaisena forumin ko-
tisivuilla. Hankkeen myötä syntynyttä koulutusmateriaalia voivat hyödyntää 
myös muut harrastajajärjestöt ei kaupallisessa koulutustoiminnassaan. Kaikki-
en muidenkin aseista ja ammunnasta kiinnostuneiden toivotaan perehtyvän 
aineistoon, jotta se osaltaan olisi poistamassa vääriä ennakkoluuloja sekä li-
säämässä turvallista ja vastuuntuntoista suhtautumista ampumaharrastuk-
seen.  
 
Tämä ohje käsittelee ampumaratafoorumin ampumakorttijärjestöjen yhdessä 
rakentamien ampumakorttikurssien toteuttamista. Vain kyseisten järjestöjen 
edustajilla on jäljempänä esitettävien koulutuksellisten kriteerien täyttyessä oi-
keus järjestää ampumakorttien myöntämiseen tähtääviä koulutustilaisuuksia.  
 

Ampumakorttikurssit ja niiden toteuttaminen 

 
Koulutuksen toteuttaminen 
 

Ampumakorttikoulutus on toteutettava tämän ohjeistuksen ja laadittujen koulu-
tussuunnitelmien mukaisesti. Opetusaihekohtaista ”tuntijakoa” tulee noudattaa 
siten, että kaikki koulutukseen sisältyvät pakolliset opetusaiheet tulevat käytyä 
kurssin aikana lävitse vähintään koulutusaineistossa esitetyssä laajuudessa. 
Tällä menettelyllä pyritään varmistumaan ampujan peruskoulutuksen laadusta 
ja valtakunnallisesta yhdenmukaisuudesta. 
 
Koulutukseen osallistujien tehokkaan omaksumiskyvyn sekä opetuksen laa-
dun varmistamiseksi yhden päivän aikana voidaan järjestää enintään kahdek-
san opetustuntia. Koulutuksen tehokkaan sekä käytännönläheisyyden toteu-
tuksen varmistamiseksi koulutettavan opetusryhmän enimmäiskoko voi olla 
enintään 40 henkilöä. 
 
Ampumakorttikurssin johtaja vastaa siitä, että ampumakorttikurssien yhtey-
dessä on kattava vakuutusturva niin kouluttajien kuin koulutettavien osalla.  
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Ilma-asekorttikurssi 

 

Lapsia ja nuoria varten on räätälöity oma ilma-asekorttikurssinsa. Sen toteu-
tuksen lähtökohtana on, että koulutus integroidaan ”pieninä moduuleina” seu-
rojen järjestämien ampumakoulujen yhteyteen. Osallistumismerkintä kirjataan 
esimerkiksi alla olevan kaltaiseen Suomen Ampumaurheiluliiton painaman kul-
tahuippupassin keskiaukeamalla olevaan ”suorituskirjaan”. Ampumakoulun 
päätyttyä myönnetään ilma-asekortit niille, jotka ovat osallistuneet kaikkiin pa-
kollisiin osioihin.  
 
Ilma-asekorttikurssien kesto on laskennallisesti vähintään viisi teoriatuntia ja 
minimissään 5 tuntia johdettua ampumaharjoittelua. Näistä yksi harjoitus tulee 
toteuttaa niin sanotusti toisella aseella (ilmakiväärillä tai ilmapistoolilla). Tulok-
sellista vaatimusta ei ole asetettu ampumatestille. Se arvostellaan hyväksytys-
ti suoritetun, mikäli ei tapahdu turvallisuutta vaarantavaa virhettä. Riittävän 
tiedollisen tason saavuttaminen varmistetaan esimerkiksi ryhmäkeskusteluin. 
 
Talvikauden kestävän ampumakoulun yhteydessä on tarkoituksenmukaista 
kerrata keskeisimpiä koulutusaiheita aina harjoituskertojen alussa. Pääpaino 
on kuitenkin luonnollisesti ampumaharjoittelussa, jota kertyykin moninkertai-
sesti kortin myöntämisen edellytyksenä oleviin minimituntimääriin verrattuna. 
 

 
Kuva: SAL:n Kultahippupassin keskiaukema toimii suorituskirjana 
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Lasten ja nuorten ilma-asekoulutusta annetaan pääsääntöisesti vain Ampu-
maurheiluliitossa ja Ampumahiihtoliitossa. Koulutuksen jatkokehittäminen on 
annettu sen vuoksi Ampumaurheiluliiton nuorisovaliokunnan tehtäväksi. Am-
pumahiihtoliiton osalta nähtiin tarkoituksenmukaisimmaksi, että heidän edus-
tajansa osallistuvat ainakin pienemmillä paikkakunnilla SAL:n ilma-
asekoulutukseen ja siten vältetään päällekkäistä kurssitarjontaa. 
 
Ilma-asekorttikurssin tarkempi läpivientisuunnitelma sisältöineen on oheistet-
tuna liitteessä 1. 
 
Lasten ja nuorten ampumakoulutus aloitetaan kaikille ilmakiväärillä huolimatta 
siitä, minkä lajin hän tulee itselleen myöhemmin valitsemaan. Ilmakiväärin tu-
kiammunnan yhteydessä on helpointa opettaa kaiken ampumatoiminnan kes-
keisin perusta eli laukaustapahtuma ja sen eri vaiheet. Ilmakiväärikoulutuksen 
kesto riippuu hyvin paljon harrastustaan aloittavan iästä ja hänen fyysisistä 
ominaisuuksistaan. Lapsilla se saattaa kestää jopa joitakin vuosia kun taas 
nuorilla se on huomattavasti lyhyempi, esimerkiksi vain syksyn ampumakou-
lun ajan. 
 
Tämän ilmakivääriammunnan peruskoulutuksen jälkeen tutustutetaan ampu-
makoululaiset muiden lajien ampumaharrastustoimintaan. Ilmapistooliammun-
ta on välttämätön koulutuskohde, jolloin yksi painopistealueista on "lyhyen 
aseen" ampumaturvallisuus. Haulikkoammuntaan perehdyttäminen koulute-
taan haulikkosimulaattorilla. Laitteita ei vielä ole kuin muutamilla paikkakunnil-
la, mutta niiden hankkimista suositellaan kaikille ampumakoulutoimintaa jär-
jestäville seuroille taloudellisten voimavarojen puitteissa. Tämä hankinta mah-
dollistaisi haulikkoammunnan nuorisokoulutuksen käynnistämisen ampuma-
kouluissamme.  
 
Tutustumisjakso voi hyvin sisältää myös muiden niin sanottujen jatkokoulutus-
lajien kouluttamista. Esimerkkeinä mainittakoon vaikkapa liikkuvan maalin 
ammunta tai sovelletun ammunnan kaltaiset lajit. 
 
Näiden koulutusjaksojen jälkeen ovat lapset ja nuoret valmiita valitsemaan 
sen lajin, jota he haluavat jatkossa painopisteisesti harrastaa. 

Ruutiasekorttikurssi 

 

Ampumakorttikurssi on peruskoulutus turvalliseen ja vastuuntuntoiseen am-
pumaharrastuksen aloittamiseen.  Sen rakentaminen aloitettiin joulukuussa 
2008 ja sen sisältö on hyväksytty ja vakioitu koulutusta antavien järjestöjen 
toimesta. Koulutuskokonaisuus muodostuu vähintään 11 teoriatunnista, kirjal-
lisesta kokeesta sekä seitsemästä erillisestä ampumaharjoituksesta, jotka 
kestävät tunnista kolmeen tuntiin. Näistä viimeisin on ampumataitotesti.   
 
Ampumakorttikoulutus kattaa seuraavat aihealueet 
 Ammunta harrastuksena 
 Ampuma-aseet ja turvallisuus  
 Aseet ja varusteet 
 Varotoimenpiteet ja suojavälineet 
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 Ampuma-aselainsäädäntö ja lupamenettely 
 Ammunnan perusteet 
 Ampujan ympäristöoppi 
 Ratasäännöt ja –käyttäytyminen 
 Sovellettu ampumaharjoitus 
 Omatoiminen ”opastettu” harjoittelu 
 Kirjallinen koe ja ampumataitotesti 

 
Ampumakorttikurssin yksityiskohtainen koulutussisältö on liitteessä 2. Sisällön 
yhteydessä esitetyt ajat ovat minimiaikamääriä. Mikäli joku on poissa hyväk-
syttävästä syystä jonkun pakollisen oppitunnin, niin se tulee käydä ”rästisuori-
tuksena” ennen kuin voi osallistua kokeisiin (= eli voi jatkaa muutoin kurssin 
suorittamista). 
 
Mikäli aikataulusyistä joudutaan jotakin osioita jättämään itseopiskelun va-
raan, niin oheisista aihealueista on mahdollista tinkiä lähiopetuksen osalta. 
 Ampuma-aseiden historia 
 Ampuma-aseiden eri käyttötarkoitukset 
 Eri lajien esittelyvideo 
 Venyttely ja fyysinen harjoittelu 
 Ampujan ruokailu 

 
Ohjeistuksen mukaan toteutettu ampumakorttikurssi on vähintään kahden päi-
vän pituinen koulutuskokonaisuus, jonka yhteydessä annetaan edellä luetel-
luista asioista perustiedot aloittelevalle ammunnan harjoittelijalle. 
  
Koulutustilaisuuden jälkeen on vähintään kuukauden pituinen opiskelu ja har-
joittelujakso, jonka aikana edellytetään suoritettavan vähintään viisi omatoi-
mista harjoituskertaa esimerkiksi seuran harjoitusten yhteydessä ja jonkun ko-
keneen ampujan ohjauksessa. Minimivaatimus suoritukselle on vähintään 
tunnin pituinen harjoitus, jona aikana ammutaan 25 laukausta. Harjoituksista 
pidetään ampumapäiväkirjaa, jonka ”valvoja” allekirjoittaa.  
 
Harjoituksia varten tulee laatia erillinen ohjelma, joka annetaan harjoituspäivä-
kirjan yhteydessä.  
 
Vasta tämän jälkeen on mahdollista osallistua järjestettävään viimeiseen osa-
kokonaisuuteen, jonka yhteydessä kerrataan keskeiset asiat ja järjestetään 
sekä kirjallinen koe että ampumataitotesti. Kokeet hyväksytysti suorittaneille 
myönnetään Ampumakortti.  ”Ruutiasekortin” saaneille myönnetään automaat-
tisesti myös ilma-asekortti. 
 
Koulutus on annettavissa myös pienempinä osakokonaisuuksina esimerkiksi 
ampumakouluihin liittyen. 
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Kirjallinen koe ja ampumataitotesti 
 

Koulutuksessa opittaviksi edellytettävien tietojen ja taitojen hallinta varmiste-
taan järjestettävällä 60 minuutin pituisella teoriakokeella sekä toteutettavalla 
ampumaratatoimintaa ja savutettua taitotasoa mittaavalla ampumataitotestillä.  
 
Kokeessa tulee käyttää ampumakorttikurssia varten laadittuja koekysymyssar-
joja, jotka ovat löydettävissä ampumakorttikurssimateriaalin yhteydestä. Ko-
keeseen osallistujat eivät saa käyttää kokeen suorittamisen aikana koulutus-
materiaalia, eikä muutakaan lähdemateriaalia. Kokeen yleinen ohjeistus sekä 
monivalintakysymysten arvosteluperusteet on oheistettuna liitteessä 3. 
 
Huomattavaa on, että kysymykset on laadittu siten, että ne ovat suunnattu 
aloitteleville ampujille ja ovat lajiriippumattomia. Siten jossain lajissa hyväksyt-
tävä toimintatapa voi olla ampumakorttikurssin koulutuksen kanssa ristiriidas-
sa. Kokeen arvostelu toteutetaan ennakkoon annettujen mallivastausten mu-
kaisesti.  
 
Toinen huomioitava seikka liittyy siihen, että kirjallinen koe ei mittaa vain kou-
lutuksessa opetettuja asioita. Koekysymykset itsessäänkin muodostavat ope-
tuskokonaisuuden, joka sisältää täydentävää tietoa tuntiopetusten lisäksi. 
 
Ampumakorttikurssin keskeisin tavoite on opettaa turvallinen aseen käsittely 
ja ratakäyttäytyminen. Ampumataitotestin hyväksymiskriteerit on laadittu tar-
koituksella sellaiseksi, ettei ampumataitotesti muodostu kenellekään kynnys-
kysymykseksi, mikäli ampumasuorituksen perusteet on opittu. Ampumataito-
testin ammunta suoritetaan kaksi kertaa joista parempi tulos huomioidaan, jo-
ten yksittäinen laukaisuvirhekään ei estä suorituksen hyväksymistä. Testi tul-
laan kuitenkin hylkäämään, mikäli tapahtuu yksikin turvallisuutta vaarantava 
virhe. Liitteessä 4 on ohjeistus ampumataitotestin suorittamisesta ja hyväksy-
miskriteerit ampumatulosten osalta. 
 
Sekä kirjallinen koe että ampumataitotesti voidaan uusia aikaisintaan viikon 
päästä hylätystä suorituksesta. Uusinta suoritetaan vain hylätyn osakokeen eli 
kirjallisen kokeen (koko koealue) tai ampumataitotestin osalta.  
 

Ampumakorttikoulutuksen jatkokoulutus 

 

Kuten aiemmin on tullut ilmi, on ampumakorttikoulutuksen keskeisin tavoite 
antaa koulutusta turvalliseen ja vastuuntuntoiseen ampumaharrastuksen aloit-
tamiseen. Tämän peruskoulutuspaketin jälkeen nähtiin erittäin tarpeelliseksi 
tarjota nousujohteista lajikoulutusta, jolla voidaan houkutella nuoria harrastajia 
jatkamaan aktiivisina valitsemallaan ampujan polulla.  

 
Ampumakorttikurssin jatkumoksi laadittiin kaksiportainen lajikoulutusohjelma: 
 ”Lajikorttikurssi I”, jonka tavoitteena on varsinainen lajikoulutus aktiivisen 

ampumaharrastuksen aloittamiseksi tavoitteena myöhemmin seura- ja jopa 
aluemestaruuskilpailuihin osallistuminen 
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 Lajikorttikurssi II, jonka tavoitteena voisi olla esimerkiksi systemaattinen 
valmentautuminen tavoitteena Suomen mestaruuskilpailuihin osallistumi-
nen. 

 
Oheisessa kuvassa on yksi mahdollinen malli ampumaurheilijan polusta. 

Toiminnallisten lajien 
peruskurssi

Ampuma-
kortti

Ampuma-
kortti

Kivääri-
kortti

Pistooli-
kortti

Haulikko-
kortti

Practical-
Ammunta

Perus-
koulutus

Laji-
koulutus

Lajin 
jatko-

koulutus

Haulikko-
kortti II 

Pistooli-
kortti II 

Kivääri-
kortti II 

Ampumaurheilijan tie harrastajasta mestariksi 

Seurataso Aluetaso

kilpailuval
mennus

Toiminnallisen 
ampujan 

jatkokurssi

Liittotaso

Huippu-
urheiluval
mennus

Haulikko 
maajouk-

kue

Pistooli 
maajouk-

kue

Kivääri 
maajouk-

kue

 
 
Huom.! Ampumakorttihanke kattaa ampumakorttikurssin ja sen jälkeiset kaksi 
lajikohtaista jatkokoulutuskurssia. Tämän jälkeen ampujan tie etenee liittokoh-
taiseen valmennukseen. Kuva esittää vain eräitä SAL:n lajeja, joten siitä puut-
tuu mm ampumahiihtokorttikulutus.  
 
Ampumakorttihankkeen yhteydessä on laadittu sisältöluonnokset eräistä laji-
koulutuskursseista. Niiden jatkokehittäminen ja pilotointi on siirretty järjestöjen 
vastuulle. Liitteessä 5 on esitetty kiväärikorttikurssien I ja II koulutussuunni-
telmien sisällöt. Liitteessä 6 on oheistettuna Ampumakorttikurssin ja turvalli-
sen ampujan kurssien järjestelyt. 

 

Harrastustausta ja saadun koulutuksen hyväksilukeminen 

 

Kokeneiden ammunnan aktiiviharrastajien osalta ei ole tarkoituksenmukaista 
läpikäydä kaikkea aloittelevalle ampujalle suunniteltua koulutusohjelmaa. Siksi 
on ohjeistettu joitakin malleja, joiden mukaan ampumakorttikurssin johtaja voi 
hyväksilukea aiempia ”näyttöjä” ja siten vähentää kurssilaisen pakollisia osioi-
ta.  
 
Alla oleva kuva esittää neljän tyypillisen harrastajajoukon aiempaa kokemusta. 
Numerointi viittaa koulutussuunnitelman mukaisiin tunteihin ja puuttuva ruksi 
mahdollistaa kyseisen osion hyväksilukemisen.  
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Kurssin johtajan tulee selvittää henkilön harrastustaustan, mikä hän haluaa 
vapautusta joistakin kurssiosioista. Liitteessä 7 on yksi malli, jolla tämä on teh-
tävissä.  
 
Kokeneiden ampujien ampumakoulutuksesta vapauttaminen edellyttää vähin-
tään 10 ruutiaseharjoituskertaa vuositasolla. Näistä vähintään 5 on tullut olla 
tehtyä aseella, jolle korttia ollaan suorittamassa. Ohessa on kaksi tulkinta-
esimerkkiä rajatapauksista. Henkilöllä on 12 harjoituskertaa mutta ne jakautu-
vat tasaisesti haulikon, kiväärin ja pistoolin kesken (4+4+4), jolloin ampuma-
korttia ei voida myöntää ilman ampumakoulutukseen osallistumista. Toisella 
henkilöllä on puolestaan yhteensä10 harjoituskertaa haulikolla ja pistoolilla 
(5+5), jolloin hänet voidaan vapauttaa ampumaharjoittelusta ja hän saa mo-
lempien aseiden ruksit ampumakorttiinsa. 
 
Mikäli ampujalla on jonkun lajin voimassa oleva ampumakortti ja haluaa täy-
dentää sitä toisen lajin kortilla, tulee hänen osallistua lajikohtaiseen koulu-
tusosioon, jotta hänellä on teorian ja käytännön tietämys omaehtoiselle harjoit-
telulle. Lisäksi hänen tulee suorittaa viiden kerran harjoittelujakso uuden lajin 
aseella sekä läpäistä uuden aseen mukainen kirjallinen koe ja ampumataito-
testi. 
 
Samanaikaisesti annettavan kahden asetyypin ”yhdistelmäkorttikoulutuksen” 
yhteydessä on mahdollista vähentää ammuntojen harjoittelumääriä 4+4 ker-
taan ja vastaavasti kolmen lajin koulutuksessa 4+3+3 kertaan. 
 

Varusmiesten ampumakorttikurssit 

 

Varusmiehille suunnattu ampumakorttikurssi on tarkoitettu erityisesti niille, jot-
ka varusmiespalveluksen jälkeen ovat kiinnostuneet ammunnasta mahdollise-
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na tulevana harrastuksenaan, ovat harkinneet ampuma-aseen hankintaa tai 
haluavat saada lisätietämystä jo virinneeseen ampumaharrastukseensa.  
 
Lähtökohtana koulutuksen läpiviennille on palvelusaikana saatu ampumakou-
lutus, jolloin osa tästä koulutuksesta voidaan hyväksilukea ampumakorttikou-
lutuksen osalta.  
 
Ampumakorttikoulutus kiväärillä voidaan antaa kaikille varusmiehille mutta pis-
toolikoulutukseen hyväksytään vain kyseisellä aseella koulutusta saaneet, 
esimerkiksi sotilaspoliisit.  Koulutuksen kesto on edellä kuvatuilla reunaehdoil-
la kyetty puolittamaan normaaliin kurssiin verrattuna ja se sisältää viisi noin 
kolmen tunnin lähijaksoa. 
 
Varusmieskoulutukseen voi mahdollisuuksien salliessa kuulua myös haulikko-
ammuntakoulutusvaihtoehto. Mikäli tavoitteena varusmiesten ampumakoulu-
tuksessa on haulikkokorttikurssin suorittaminen, tulee ennen korttien myöntä-
mistä järjestää edellä kuvatun koulutussuunnitelman lisäksi neljä ylimääräistä 
ampumatilaisuutta haulikolla, jotta seitsemän ampumakerran minimivaade tu-
lee täytettyä. 
 
Varusmiehille tarjottavan ampumakorttikurssin erityisohjeistus on oheistettu 
liitteeseen 8. 
 

Muu ohjeistus 

Kouluttajille asetetut vaatimukset 

 

Järjestävän tahon tulee varmistaa ”ampumakorttivastaaviensa toimesta”, että 
ampumakorttikurssin johtaja sekä kouluttajina toimivat henkilöt ovat sopivia 
tähän tehtävään ja että kouluttajilla on riittävä ammattitaito koulutuksen anta-
miseen.  
 
Ampumakorttikurssin johtaja 
 oltava ampumakortti 
 ”hankkii osaavat kurssitoimijat” 
 yleistuntemus, riittävä auktoriteetti ja hyvä verkosto 
 ampumakortin myöntäjä yhdessä lajikouluttajan kanssa 
 hyväksyy kouluttajat ja vastaa kouluttajien ”ammatillisesta taidosta”  
 oltava jonkun ampumakorttijärjestön jäsen 

 
Turvallisuusasioiden kouluttaja 
 vahva ja pitkä (= min 5 vuotta) oma ampumatausta 
 ampumakortti tai muu ammatillinen pätevyys 
 kouluttajakokemus toivottavaa 

 
Lajiosan kouluttaja (samalla ammuntojen johtaja) 
 oman lajin tuntemus  
 ampumakortti 
 toiminut 2 vuotta valmentajana (seura/lajikouluttajana..) 
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 kouluttajakokemus toivottavaa 
 ammuntojen johtamisoikeudet 
 apukouluttajien vaatimukset sovellettavissa (yksi kouluttaja korkeintaan 

viittä kurssilaista kohden) 
 
Mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan on pyrittävä saamaan koulutusapua niin 
poliisilta kuin terveydenhuoltoalan ammattilaisilta. Erityisesti aselupaviran-
omaisten pitämistä ampuma-aselakiluennoista on monin paikoin erinomaisia 
kokemuksia. 
 

Kurssimaksut 

 

Kolmen päivän peruskoulutuksen kurssimaksun suositushinta on 60 €. Sum-
ma sisältää vakuutuksen, kurssimateriaalin ja myönnettävän kortin kustannuk-
set.    
 
Järjestäjä on oikeutettu perimään tämän lisäksi erillisen maksun kurssiin yh-
teydessä tarjoamistaan aterioista tai käytetyistä muista materiaaleista (mm 
patruunat) toteutuneiden kulujen mukaisesti. 
  
18-vuotiaille ja sitä nuoremmille suositellaan myönnettäväksi kurssimaksusta 
alennusta. 
 

Ikäkysymykset 

 
Ruutiasekortti voidaan myöntää 15-vuotta täyttäneelle henkilölle – myös pis-
toolilla. 14 vuotta täyttänyt voi osallistua koulutukseen, joka tähtää ampuma-
kortin suorittamiseen ruutiaseilla. Kortin voimassaoloaika alkaa vasta kurssin 
läpäisseen henkilön 15-vuotispäivänä.  
 
Tätä nuorempienkin osallistuminen on suositeltavaa, mutta tilaisuuksia ei voi-
da hyväksilukea myöhemmin suoritettavan korttitutkintoon yhteydessä. 
 
Ilma-asekorttikurssien osalta alaikärajaa ei ole asetettu. 
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Voimassaolo 

 

Ampumakorttikoulutuksen tavoitteena on pitää harrastajakunta tietoisena sekä 
muuttuvasta lainsäädännöstä että harrastukseen liittyvästä ajantasaistetusta 
ohjeistuksesta. Siten on nähty tarkoituksenmukaiseksi, että viimeistään 10 
vuoden päästä ampumakortin voimassaoloaika tulisi ”uudistaa” osallistumalla 
lyhyeen infoluonteiseen tilaisuuteen. Uusiminen toki edellyttää, että myös itse 
ampumaharrastus on jatkunut aktiivisena.  
 
Kortin voimassaoloaika on siten myöntämishetkestä seuraavat 10 täyttä ka-
lenterivuotta.  

 

Todistus 
 

Koulutuksen järjestäjän on viivytyksettä annettava koulutuksen hyväksytysti 
suorittaneelle todistus ampumakorttikurssin suorittamisesta. Todistus on ohei-
sen kuvan mukainen ja se on yhteinen kaikille järjestöille. Mallipohja on saata-
vissa sähköisenä oman järjestönsä ampumakorttivastaavalta ja sen allekirjoit-
tajina ovat kurssin johtaja ja lajiosan kouluttaja. 
 
Mikäli alle 14-vuotias osallistuu ja läpäisee kurssin, voidaan hänelle antaa to-
distus osallistumisesta ampumakorttikurssille (oma todistuspohja) 
 

 

 
 

Mikäli ampumakorttikurssi hyväksytään mukaan johonkin opintokokonaisuu-
teen esimerkiksi erityisliikunnan kurssina, niin omatoiminen opiskelu huomioi-
den vastaa ampumakortin suorittaminen ruutiaseella 1,5 opintopistettä. Am-
pumakortin suorittaminen ilma-aseella vastaa puolestaan 0,5 opintopistettä. 
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Muoviset ampumakortit tilataan Suomen Ampumaurheiluliiton nuorisopäällikön 
Timo Raution ohjeistuksen mukaisesti. Korttitoimituksista peritään omakus-
tanneperusteinen maksu. 

 

Kurssipalaute 

 
Koulutuksen järjestäjän tulee pyytää koulutukseen osallistujilta palaute koulu-
tuksen onnistumisesta. Palautteet tulee säilyttää kuusi kuukautta, jonka jäl-
keen ne hävitetään. 
 

Tietojen ilmoittaminen myönnetyistä korteista 

 

Kurssin johtajan tulee lähettää tiedot myöntämistään ampumakorteista eri lii-
toille niiden rekisteriin syöttämistä varten. Tieto tulee siis välittää kaikille liitoil-
le, joiden jäsen kyseinen kurssin hyväksyttävästi suorittanut on. Liitteenä 9 on 
laadittu ilmoitusmalli tarvittavine tietoineen 
 
Ampumakorttikoulutuksen osalta ei luoda omia rekistereitä eri kurssien suorit-
taneista vaan tiedot rekisteröidään kunkin ampumakorttijärjestön omaan jä-
senrekisteriin. Siten omaa rekisteriselostetta ei tulla laatimaan ampumakortti-
koulutuksen osalta. 
 

Ampumakorttijärjestelmän hallinnointi 

 

Koulutussisällön, koulutuksen toteuttamisen ja korttien myöntämisen osalta  
noudatetaan seuraavia periaatteita 
 muutokset hallinnoinnin ja merkittävien sisältömuutosten osalta tekee 

ampumaharrastusfoorumi 
 nuorten ilma-aseampumakorttikoulutuksen jatkokehittäminen on annet-

tu Ampumaurheiluliiton nuorisovaliokunnan tehtäväksi  
 ampumakorttikoulutuksen johtaja vastaa siitä, että koulutus annetaan 

ohjeistuksen mukaisesti ja ammattitaitoisten kouluttajien toimesta.  
 
Ampumakorttikoulutuksen ajantasainen materiaali ylläpidetään ampumahar-
rastusfoorumin kotisivuilla. Sen yhteydessä on palaute ja aloitteiden tekomah-
dollisuus kaikille, jotka havaitsevat jotain virheitä materiaalissa tai löytävät 
täydentäviä kehittämiskohteita.  
 
Esitykset käsitellään puolivuosittain ja niistä annetaan palaute tekijöilleen. 
 
Luettelo koulutetuista ampumakorttikouluttajista on eri järjestöjen ampuma-
korttivastaavilla. Heiltä voi tarvittaessa tiedustella alueellaan olevien koulutet-
tujen henkilöiden yhteystietoja. 
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Kouluttajakoulutus 

 
Ampumakorttikurssien sisällöllisen yhtenäisyyden ja laatutason varmistami-
seksi on välttämätöntä, että kurssien johtajat ovat saaneet tehtävään tarvitta-
van koulutuksen.  
 
Ilma-aseampumakortin kouluttajakoulutus on liitetty Suomen Ampumaurheilu-
liiton antaman Ampumakouluohjaajan tutkinnon yhteyteen. 

 
Ruutiaseiden ampumakorttikouluttajakoulutukseen hyväksyttävien ”lähtö-
tasoksi” on määritetty, että heillä on oltava riittävä kouluttaja- ja valmentajako-
kemus sekä 5-vuoden harrastuneisuus ruutiaseilla. Siten kurssien läpivienti oli 
mahdollista toteuttaa viikonloppukurssina, jonka tavoitteena on: 
 Perehdyttää kurssilaiset Ampumakorttikoulutuksen tavoitteisiin ja mate-

riaaliin 
 Pitää vieraammista aihealueista alustukset 
 Hyödyntää kurssilaisten ammattitaitoa uuden sisällön tuottamiseksi 
 Saada palautetta ampumakorttikoulutuksesta sen edelleen kehittämi-

seksi 
 Yhtenäistää valtakunnallista koulutusta sekä 
 Laatia ampumakorttikoulutussuunnitelmat oman seuransa/alueensa 

osalta. 
 
Seuraaville ampumakorttihankkeeseen osallistuneille on myönnetty oikeudet 
järjestää ampumakorttikurssien kouluttajakursseja. Oikeudet kattavat kaikkien 
”ampumakorttijärjestöjen” koulutustilaisuudet.  
   
Hannu Haapaniemi SAL  
Timo Rautio SAL  
Risto Kurki SAHL 
Paavo Seppänen MPK  
Marko Patrakka RESUL  
Saku Liehu RUL 
Tarmo Rinne RES  
Markku Lainevirta AMPU-hanke  
 
 
 

LIITTEET: Ilma-asekorttikoulutuksen ohjelma 
 Ruutiasekorttikoulutuksen ohjelma 
 Kirjallisen kokeen ohje 
 Ampumataitotesti ja sen läpäisykriteerit 
 Kiväärikorttikurssien I ja II ohjelmat 
 Ampumakorttikurssin ja turvallisen ampujan kurssien järjestelyt 
 Taustatietojen kartoituslomake 
 Varusmiesten ampumakorttikoulutuksen järjestelyt 
 Ilmoitus ampumakorttien myöntämisestä 
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LIITE 1 
 
 

ILMA-ASE AMPUMAKORTIN TEORIA OSUUDET 
 

SEURAN ESITTELY JA KURSSIN AVAUS 
 
Ampumakortti:  

o On peruskoulutus turvalliseen ja vastuuntuntoiseen ampumaharrastuksen aloittami-
seen  

o Mahdollistaa itsenäisen harrastamisen  
o Koulutus perehdyttää toimintaan ampumaradalla 
 

AMPUJANTIE, HARRASTAJASTA MESTARIKSI 10 min 
(eri urapolut esitellään kuvin ja kuvakkein) 

o Harrastaja-kilpailija-alueryhmä-maajoukkue 
o Harrastaja-tuomari-kilpailujen johtaja 
o Harrastaja-ohjaaja-valmentaja 
o Harrastaja-seuratoimija-seurajohtaja 
o Metsästysosuus 
o Näin kouluttaudun 
o Harrastaja-mestariharrastaja 

 
JÄRJESTÄVÄN ”JÄRJESTÖN JA SEURAN” ESITTELY video/esitteet+ sanallinen presen-
taatio 10 min 

o Seuran/järjestön toimintamuodot 
o Harrastusmahdollisuudet 
o Koulutusmahdollisuudet 
o Seuran jäsenyys: maksut ja edut, velvollisuudet, oikeudet (kts. yhdistyslaki) 
o alennukset, majat, asut jne. 

 
TURVALLISUUS 

 
o Asetta on käsiteltävä aina kuin se olisi ladattu.  
o Aloita aseen käsittely, tarkastamalla että se on tyhjä. 
o Sormi pidetään liipaisinkaaren ulkopuolella aina, paitsi tauluja ammuttaessa. 
o Piippu pidetään turvalliseen suuntaan. Älä osoita mitään, mitä et olisi valmis am-

pumaan. 
o Varmistu turvallisesta taustasta. 
o Opettele aseen hallintalaitteet ennen lataamista. 
o Tyhjennä ase välittömästi ammunnan päätyttyä. 
o Nollatoleranssi. Aseet ja muut päihteet eivät sovi yhteen. 
o Seuran omat ratasäännöt 

 
SUOJAIMET 

 
Käydään läpi kuulon suojaamiseen liittyvät asiat 

o Kuulo ja sen ”vaurioituminen” 
o Erilaiset kuulosuojaintyypit ja niiden vaimennuskyky:  

- Kuppisuojaimet (tavalliset ja aktiivi) 
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- Tulpat (milloin hyväksyttävissä!!!) 
o Suojainten on oltava ”mukavat päässä” 

Näön suojaus 
Käydään läpi näön suojaamiseen liittyvät asiat 

o Oltava mukavat käytössä 
o Tärkeät kaikenlaisessa ammunnassa 

 
 
 
ILMA-ASEET JA NIIDEN OSAT 

 
 

 
Liipaisin, säiliö, takatähtäin, etutähtäin, kahva, tukki, poskitukki/pakka, piippu, latausaukko 
ja perä 
 
 

 
Liipaisin, säiliö, takatähtäin eli jyvä, etutähtäin eli hahlo, kahva, latausaukko ja piippu 
 
ILMA-ASEEN TOIMINTA 

 
o kuvataan, miten ase ladataan ja miten se laukaistaan 
o Näytetään käytännössä miten aseet toimivat 
o Kerrotaan vipuviritteisistä  ja paineilma-aseista 

 
ASEIDEN KÄYTTÖTARKOITUS 

 
o Urheiluammunta 
o Ilma-aseita EI ole tarkoitettu metsästykseen 
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RATAKÄYTTÄYTYMINEN 
 

o AJATTELE! 
o Liiku vain turvallisella alueella 
o Aseita ei saa käsitellä ilman ammunnanjohtajan lupaa, paitsi erillisellä merkityllä 

käsittelyalueella. 
o Huolehdi kuulon ja näön suojaamisesta. 
o Ennen ammunnan aloittamista on varmistuttava muiden sijainnista ettei kukaan 

ole ampumalinjan etupuolella 
o Ammunta on keskeytettävä välittömästi kun huomataan turvallisuuden mahdolli-

sesti vaarantuvan. 
o Ratamääräyksiä on noudatettava! 
o Radalla liikutaan rauhallisesti 
o Seuran omat ratasäännöt/turvallisuusohjeet 
o Huomioi myös muut ampujat. Anna harjoittelurauha. 

 
AMPUMATARVIKKEET JA VARUSTEET 
 

o Hihnat 
o Kengät, housut, takki, hanskat, lasit 
o Kaukoputki 
o Pöytätuki 
o Vastapaino 
o Vaahtomuovituki 
o Luodit 

 
VAROTOIMENPITEET ASEITA KÄSITELLESSÄ 
 

o Asetta käsitellään aina niin kuin se olisi ladattu 
o Aseen piippu ei saa koskaan osoittaa ihmistä kohti 
o Varmistetaan että latausaukko on auki 

 
ASEIDEN TURVALLINEN KÄSITTELY 
 

o Asetta käsitellään aina niin kuin se olisi ladattu 
o Aseen piippu ei saa koskaan osoittaa ihmistä kohti 
o Sormi liipaisimella vain kun aiot laukaista 
o Aseen kuljettaminen kilpailutilanteessa 
o Seuran omat turvallisuusohjeet 
o Lataaminen 
o Ammunnanjohtajan/ohjaajan käskyjen mukaan 
o Suoritetaan ainoastaan ampumapaikalla 

 
ASEEN PERUSTARKISTUS 
 

o Piippu on puhdistettu ja esteetön 
o Aseen osien kiinnitys ja kunto (tukkirikot, tukin kiinnitys, piipun kiinnitys, lau-

kaisukoneiston puhtaus ja kunto) 
o Luodit sopivia ja puhtaita. Älä ammu lattialle pudonnutta luotia 
o Paineilma-aseen säiliössä riittävästi ilmaa 
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HÄIRIÖTILANTEET JA NIISSÄ KÄYTTÄYTYMINEN 
 

o Syöttöhäiriö 
o Aserikko 
o Luoti piipussa 
o Piipussa este 

 
Yllämainituissa tilanteissa ampuja lopettaa ampumisen välittömästi ja ilmoittaa ohjaajal-
le/ratatoimitsijalle. Ohjaaja/ratatoimitsija tarkastaa aseen. 
 
 
ASEEN KULJETTAMINEN 
 

o Kuljettaminen julkisissa kulkuneuvoissa aina puhtaassa asepussissa/salkussa 
o Kuljettaminen julkisilla paikoilla aina puhtaassa asepussissa/salkussa 
o Kuljettaminen omassa kulkuneuvossa aina puhtaassa asepussissa/salkussa 
o MISSÄ ASE SAA OLLA ESILLÄ? Ainoastaan ampumaradalla kun ollaan harjoitte-

lemassa tai kilpailemassa. 
 
YMPÄRISTÖASIAT 
 

o ampumasuorituksesta aiheutuvat 
o ammunnan harrastamiseen liittyvien toimintojen aiheuttamat 
o ampumaratojen rakentamisen ja ylläpidon aiheuttamat ympäristövaikutukset 

 
Välittömiä ympäristövaikutuksia ovat muun muassa  

o melu ja ilmaan päätyvä lyijypöly 
o raskasmetallien kertyminen maaperään (uhka pohjavesille) 
o aseiden huollosta syntyvät öljyiset puhdistusjätteet 
o tapahtumissa syntyvät jätteet (hylsyt, pahvit, muovipakkaukset, sekajätteet..) 

Välillisiä vaikutuksia aiheutuu muun muassa 
o liikenteen päästöistä 
o aseiden ja luotien valmistamisesta 
o ampumaratojen rakentamisesta ja ylläpidosta 

Miten huolehdit ympäristöstäsi 
o omien roskien kerääminen ja lajittelu 
o ratasiisteys 
o radan ympäristömääräysten noudattaminen 
o ympäristöystävällisten patruunoiden yms. hankinnoilla 
o Joka harjoituksen jälkeen muista pestä kädet (luodit ovat lyijyä) 
 

LAUKAUKSEN OHJELMA 
 
1) Keskittyminen 
2) Ampuma-asennon rakentaminen 
3) Aseen suunnan tarkistus 
4) Aseen lataus 
5) Tähtäyskuvan hakeminen 
6) Liipaisu 
7) Jälkipito 
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      LIITE 2 

 

 

 
RUUTIASEAMPUMAKORTTIKURSSIN 
OPETUSAIHEKOHTAINEN TUNTIJAKO 
 

 
Koulutuksen 
vähimmäiskesto 
 

 
Opetusaihe ja sen keskeinen opetussisältö 
 

1. päivä Teema: Ampuma-aseet ja turvallisuus 

45 min  
 

1. KURSSIN AVAUS JA JÄRJESTELYT 
 
1.1. Avaus  
o kurssin johtaja avaa kurssin ja toivottaa tervetulleeksi 
o kouluttajien esittely 
o osallistujien esittäytyminen kertoen taustastaan ja motii-

veistaan 
 
1.1. Kurssiohjelma, tavoitteet ja materiaalin jako  
Ampumakorttikoulutus on:  
o Peruskoulutus turvalliseen ja vastuuntuntoiseen ampu-

maharrastuksen aloittamiseen  
o Mahdollistaa itsenäisen harrastamisen  
o Aselainsäädännön tunteminen 
o Toiminta ampumaradalla 
 
1.2 .Järjestävän ”järjestön ja seuran” esittely  
o Seuran/järjestön toimintamuodot 
o Harrastusmahdollisuudet 
o Koulutusmahdollisuudet 
o Seuran jäsenyys: maksut ja edut, velvollisuudet, oikeudet 

(kts. yhdistyslaki) 
o alennukset, majat, asut.. 

 
45 min 

2. AMPUMA-ASEET JA TURVALLISUUS 
 
2.1. Ampuma-aseiden historia 
o käydään läpi ampuma-aseiden historiaa 

 
2.2. Harrastuspaikat ja mahdollisuudet 
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Käydään läpi ampumaharrastukseen soveltuvat paikat 

 
Ampumaradat:  
o hallinta, ylläpito, käyttäjät  
o ratasäännöt joka radalla erilaiset:  

- ampuma-ajat 
- sallitut kaliiperit eri ampumapaikoilla 
- jätehuolto jne  

 
Muut luvalliset paikat käyttää asetta:  
o maanomistajan luvalla haja-asutusalueella, 
o maanomistajan luvalla metsästysoikeudella metsästysti-

lanteessa 
o eri luvalla tilapäiset harjoittelu- ja kilpailupaikat 
 
2.3. Ampumaharrastajan 10 käskyä - juliste  
 (jaetaan kaikille) 
 

45 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aikataulun sallimissa  
puitteissa 

3. ASETYYPIT JA NIIHIN LIITTYVÄT AMPUMA-
TARVIKKEET SEKÄ VARUSTEET 

  
3.1. Haulikot 
3.2. Kiväärit 
3.3. Pistoolit 
 
Eri asetyypit:  
o jako toimintaperiaatteen mukaan 
o jako käyttötarkoituksen mukaan 
o ampumatarvikkeet em. asetyyppeihin 
o kaliiperimerkintöjen viidakko ja merkintäperiaatteet 
o käydään pääpiirteittäin läpi aseiden tähtäinlaitteet ja lisä-

varusteet 
o ampumaetäisyydet ja vaara-alueet 

 
3.4. Käsiaseet 
 
Esitellään kuvin eri käsiasetyypit toimintaperiaatteen mukaan 
jaoteltuina 
 
 

4. LAJIESITTELYVIDEOT (foorumin kotisivut, 
vain suomenkielellä) 
 
Näytetään osa videoista eri koulutusaiheiden yhteydessä. 
Muiden osalta pyydetään oppilaita tutustumaan niihin oma-
toimisesti. 
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2*45 min 5.- 6. VAROTOIMENPITEET ASEITA KÄSITELTÄ-
ESSÄ JA AMPUMARATATOIMINNASSA 

  
5.1. Vaaratilanteiden tunnistaminen  
Käydään läpi tyypillisimmät vaaratilanteet ja niiden ehkäisy 
aseiden käsittelyssä, osa asioista tulee myöhemmin uudel-
leen 
o epäkuntoiset aseet, epäsopivat/vaaralliset ampumatarpeet 
o ratatilanteet 
o metsästystilanteet 
 
Sivullisten huomioonottaminen 
o mietitään yhdessä asioita, joita tulee ottaa huomioon sivul-

lisen suhteen aseita käsiteltäessä 
o jokainen ampuja/metsästäjä on lajinsa mannekiini 
o esittele lajiasi 
o yleiset käyttäytymissäännöt 
o ammunnan/ampujien kuva yleisön silmissä tärkeä: ruma 

kello kauas kuuluu 
  

Aseiden turvallinen käsittely  
  

Aseiden perustarkistukset 
o piippu on puhdistettu ja esteetön 
o aseen osien kiinnitys ja kunto (tukkirikot, tukin kiinnitys, 

piipun kiinnitys, laukaisukoneiston puhtaus ja kunto, sul-
kuväli) 

o patruunat sopivia ja hyväkuntoiset (hankintalähde luotet-
tu, älä käytä toisten itselataamia patruunoita, säilytys kui-
vassa ja huoneenlämmössä - viileässä) 
 

Toimenpiteet aseita käsiteltäessä  
Käydään läpi turvalliseen aseenkäsittelyyn liittyviä asioita: 
o toimitaan rauhallisesti 
o aseen tyhjennys ratatilanteessa 
o lukko takana  
o aseeseen ei kosketa ilman komentoa 

 
Häiriötilanteet ja niissä käyttäytyminen (lajisääntöjen 
mukaisesti) 
o Syöttöhäiriö 
o Aserikko 
o Syttymätön patruuna 
o Luoti piipussa 
o Ase ampuu sarjatulta 
o Piipussa este 
Yllämainituissa tilanteissa ampuja lopettaa ampumisen ja sar-
jan päätyttyä ratatoimitsija tarkastaa aseen. 
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Jälleenlataus (itselataus) 
o Erityisosaamista tarvitseva harrastus 
o Ei tee jos ei osaa (VAARA omaisuudelle ja terveydelle) 
o sallittua vain itselle lataaminen, ei kavereille 
o kaupallinen toiminta ei sallittua 
 
5.2. Aseet, patruunat ja turvallisuus 
 
Tunne aseesi ja siinä käytettäväksi soveltuvat patruunat 
 
6.1. Ampujan terveysriskit  

 
Käydään läpi kuulon suojaamiseen liittyvät asiat 
o suupamaus ja sen vaikutukset 
o kuulo ja sen ”vaurioituminen” 
o riittävä kuulonsuojaus liittyy: 

- asetyyppiin onko suujarru 
- ampumapaikkaan 
- henkilökohtaiset ominaisuudet jne. 

o erilaiset kuulosuojaintyypit ja niiden vaimennuskyky:  
- kuppisuojaimet (tavalliset ja aktiivi) 
- tulpat (milloin hyväksyttävissä!!!) 

o kuulovaurion ensiapu 
- ylipainehappihoito 

o suojainten on oltava ”mukavat päässä” 
 

Näön suojaus 
Käydään läpi näön suojaamiseen liittyvät asiat 
o riittävän peittävät suojalasit, CE tai ANSI-Z hyväksynnät 
o optiset ominaisuudet tärkeät 
o eri väriset lasit eri lajeissa/valaistusolosuhteissa 
o oltava mukavat käytössä 
o tärkeät kaikenlaisessa ammunnassa 
 
6.2.  Suojautuminen, ensiapu ja palonsammutus 
SPR:n koulutuskortit 
o Ampumavamman hoito 
o Sairaskohtaus 

- avun antaminen 
- avun saanti 
- ensiapuvälineet 

o Kriisitiedotus  
Palonsammutus ja välineet /SPEK 

45 min 7.1.  Ampuma-aselainsäädäntö 
o Ampuma-aselaki  
o Ampuma-aseasetus  
o Laki räjähdysvaarallisista aineista 
o Räjähdeasetus  
o Aselupien yhtenäistämisohjeistus 
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Ampuma-aseen tai aseen osan hankinta 
o Hankkimislupa  
o Hallussapitolupa  
o Rinnakkaislupa  
 
Aseiden säilytys 
 
Patruunoiden säilytyssäännökset 
 
Lainaaminen ja valvottu käyttö  
 
Patruunoiden hankinta 
 
Aseiden kuljettaminen 
 
7.2.  Ampuma-aselupahakemus 
o Esitellään lomake ja sen täyttämisohjeita 

20 min Keskeisten asioiden kertaus 
 

2. päivä Teema: Ammunta harrastuksena 

60 min 8. AMMUNNAN PERUSTEET (kaikille yhteinen osio) 
 
Aloitetaan tunti määrittämällä vahvempi silmä 
1) Molemmat silmät auki "tähdätään sormella" kohdetta 
2) Suljetaan toinen silmä, jos tähtäys edelleen osoittaa koh-
detta, on auki oleva silmä vahvempi 
3) Varmistetaan tulos sulkemalla äsken auki ollut silmä, jolloin 
sormen tähtäyskuvan tulisi siirtyä ohi kohteen. 
 
Lajikohtaisesti n. 20 min / laji (Huom! Kivääri- ja pistooliam-
munnan osalta paljon yhteneväisyyttä) 
 
Ampuma-asento 
o lajikohtaiset asennot kuvin ja selostein 
o rentous, lepoasento, valmiusasento 
Tähtääminen 
Silmän etäisyys  
Tähtäyksen kesto  
Hengittäminen   
Liipaisu 
Jälkipito 
Osuman arvon määrittäminen 
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45 min 9. YMPÄRISTÖOPAS, VENYTTELY JA RUOKAILU 
 
9.1. Ampumaharrastajan ympäristöopas - suojele itseäsi 
 ja ympäristöäsi! 
 
Ammunnan yhteydessä syntyvät ympäristövaikutukset  
voidaan jakaa kolmeen osaan: 
o ampumasuorituksesta aiheutuvat 
o ammunnan harrastamiseen liittyvien toimintojen aiheut-

tamat 
o ampumaratojen rakentamisen ja ylläpidon aiheuttamat 

ympäristövaikutukset 
 
Välittömiä ympäristövaikutuksia ovat muun muassa  
o melu ja ilmaan päätyvä lyijypöly 
o raskasmetallien kertyminen maaperään (uhka pohjavesil-

le) 
o aseiden huollosta syntyvät öljyiset puhdistusjätteet 
o tapahtumissa syntyvät jätteet (hylsyt, pahvit, muovipak-

kaukset, sekajätteet..) 
 
Välillisiä vaikutuksia aiheutuu muun muassa 
o liikenteen päästöistä 
o aseiden ja luotien valmistamisesta 
o ampumaratojen rakentamisesta ja ylläpidosta 

 
Miten huolehdit ympäristöstäsi 
o omien roskien kerääminen ja lajittelu 
o ratasiisteys 
o radan ympäristömääräysten noudattaminen 
o ympäristöystävällisten patruunoiden yms hankinnoilla 

 
9.2. Ampumaharrastajan venyttelyohje 
 
Aikataulun salliessa voidaan käydä ohje läpi ja harjoitella eri 
venytyksiä taukojen yhteydessä. 
 
9.3. Urheilijan ruokailu  
 
Aikataulun salliessa voidaan käydä joitakin keskeisiä asioita 
läpi Olympiakomitean ylläpitämästä ohjeistuksesta joko oppi-
tuntien tai kurssiin sisältyvien ruokailujen yhteydessä. 
 

30 min 10.1. RATASÄÄNNÖT JA RATAKÄYTTÄYTYMINEN  
(voidaan osin liittää toteutettavaksi radalle ennen ensimmäis-
tä ampumaharjoitusta lajikohtaisena koulutuksena) 
o Autojen paikoitus 
o Radan käyttöajat 
o Rata-alueella liikkuminen 
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o Ammunnan varoitusvalot /lippu 
o Ratakohtaiset ase- ja patruunamääräykset 
o Maalilaitemääräykset 
o Ystävällisyys 
o Muiden huomiointi 
o Turvallinen asekäsittely 
o Ammunta vain sallittuihin suuntiin 
o Valokuvaaminen vain sallittuna aikana 

 
Käydään esimerkkinä läpi tulevan ampumaharjoituksen 
ampumaratojen keskeiset ratasäännöt (ampuma-ajat, sal-
litut aseet ja patruunat, muut erityisohjeet…) 

 
10.2. Turvallinen ratakäyttäytyminen - esite (käydään läpi 
ja jaetaan kaikille) 

 

60 min 11. HAULIKON, KIVÄÄRIN JA PISTOOLIN ERIYTYVÄ LA-
JIKOULUTUS 
 
Tunnin tavoitteena on antaa perusteet ensimmäistä ampu-
maharjoitusta varten. Tunnilla hyödynnetään tunnin 8 yhtey-
dessä esittelynomaisesti läpikäytyä materiaalia syventämällä 
sen lajikohtaista opetusta. Lisäksi hyödynnetään videoklippi-
materiaalia. (foorumin kotisivuilla, vain suomenkielellä)  
 
Aseen ja sen osien sekä varusteiden esittely toteutetaan 
mahdollisuuksien oikeilla välineillä. Mikäli tunnin yhteydessä 
ei kyetä harjoituttamaan kurssilaisia ampumatoiminnan osal-
ta, tulee tämä osuus korostetusti sisällyttää ampumaharjoi-
tuksen yhteyteen.   
 
Opetussisällössä tulee erityisesti huomioida koulutettavien 
lähtötaso. Esimerkiksi kiväärillä aloitteleville ampujille käy-
dään ampuma-asennoista läpi vain makuuammunta.  
 
Eriytyvä koulutus, esimerkkinä kiväärin lajikoulutus 
Pienoiskiväärin osat  
o piippu 
o tukki 
o tähtäimet 
o lippaat 
o lukko 
o hihnat 
o liipaisin 
 
Kaliiberi .22lr: 
Aseen toimintaperiaate 
o kertatuli tai lippaallinen kertatuli (5 patruunaa) 
Aseen toiminta 
o kuvataan, miten ase ladataan ja miten se laukaistaan 
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o patruunamerkinnät 
 
Varusteet: 
o hihnat 
o valjaat 
o kengät, housut, takki, hanskat, lasit 
o kaukoputki 
o ampumamatto 
o kuulosuojaimet 
 
Patruunoiden poisto 
o ammunnanjohtajan käsky 
o asehäiriön sattuessa itse, jos säännöt sallivat 
AMMUNTA 
o suoritetaan kylmälaukauksia/voidaan hyödyntää ekoasetta 

tai Noptelia 
o tuki 
o asennot 
o tähtääminen  
o hengitys 
o laukaisu 
o jälkipito 
o aseen lukko auki ammunnan jälkeen 

 

180 min 12. TOIMINTA AMPUMARADALLA  
      (lajikohtaiset koulutuskortit 12.1.-12.3.) 
 
1) Ohjaajat ja oppilaat tekevät alusta asti valmistelut yhdes-

sä: taulujen vienti jne… 
2) Rata on varattu koulutuksen käyttöön, eikä siellä ole muu-

ta häiritsevää toimintaa samanaikaisesti 
3) Valmistelut ja huomiot ennen ammunnan aloittamista 
4) Varotoimenpiteet johtosäännön mukaisesti 
5) Taulumääräykset, kiinnitykset, paikkaaminen, taulun toi-

minta 
6) Ampumapaikan järjestelyt: matto, tuet, kaukoputki,  
7) Aseen käsittely radalla ennen ampumista: säilytys, siirtä-

minen ampumapaikalle, vartiointi 
 
AMMUNTA JA ASEIDEN HUOLTO (kuuluu toiminta ampu-
maradalla) 
Aseiden turvallinen käsittely (teoriassa läpikäytyjen asioiden 
kertaus) 
o toimenpiteet aseita käsiteltäessä 
o lataaminen  
o harkitun laukauksen suorittaminen 
o patruunoiden poisto   
 
Toimenpiteet ampumapaikalla  
o Ampumapaikalle tultaessa kerrotaan alueella liikkuminen 
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ja turvamääräykset 
o Ammunnanjohtajan käskyt 
o Aseen käsittely (lukko, piippu..) 
o Ampumasuorituksen näyttö 
o Aseen säädöt 
o Kuivalaukaukset ensin 
o Ampumasuoritus – suorituksen vaikeustaso matala: tuen 

käyttö 
- liikkumaton-liikkuva maali 
- osuma-alue riittävän suuri 
- ilma-aseiden käyttö koulutuksessa? 

o Ampumasuoritus:  
- totuttautuminen,  
- kohdistus 
- ”kilpasarja”3x5ls  

Huom! ohjaajien määrä vs. kurssilaisten määrä, aseiden 
määrä 
 
Käytännössä näytetään ja kokeillaan ammunnan jälkeen 
huoltotoimenpiteitä: 
o huoltovälineiden esittely ja tarkoitus 
o aseen puhdistaminen 
o öljyäminen 
o liikkuvien osien huolto: liipaisin, tähtäimet, lukko 

 

 Itseopiskelu- ja harjoittelujakso  
(minimissään yksi kuukausi, jonka aikana kurssi-
laisten on käytävä vähintään 5 kertaa ampuma-
harjoituksissa) 
 
Annetaan jaksoa varten harjoitusvinkkejä sekä ohjeistus suo-
ritusten dokumentoinnista: 
o lyhyesti taitoharjoittelusta 
o lajikohtaiset fyysiset edellytykset 
o mentaaliset harjoitteet 
o kuivaharjoittelu 
o pitoharjoittelu, tähtäys, kuivalaukaukset 
o aseen käsittelyharjoitus 
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3. päivä Teema: Oikeudet itsenäiseen harjoitteluun 

60 min 
 

Teoriakoe: 
Kaikkiaan 60 monivalintakysymystä (10 kysymystä sivullaan) 
o  2 sivua aseista (yhteinen ja lajiosio) 
o  1 sivu aselakiasioista 
o  2 sivua turvallisuusasioista (yhteinen ja lajiosio) 
o  1 sivu ympäristöasioista  
Lisäksi kysymys, luettele ”Ampumaharrastajan kymmenen 
käskyä” 

 
Hyväksymiskriteerit: 
o monivalintakysymys arvioidaan joko täysin oikeaksi tai 

vääräksi 
o turvallisuusasioissa sallitaan 2 virhettä sivullaan  
o aseissa, aselakiasioissa ja ympäristöasioissa sallitaan 4 

virhettä sivullaan 
o ”Ampumaharrastajan kymmenestä käskystä” on muistet-

tava vähintään kahdeksan 

2x45 min Rinnakkaisten lajien ampumaharjoitus mahdollisuuksien  
mukaan  
 
Ampumaradalla asioiden kertausta (ratamääräykset yms…) 
Vapaaehtoisia osioita voidaan läpikäydä tässä yhteydessä 

120 min Sovellettu ampumakoe 
o toiminta komentojen mukaan 
o toiminta häiriötilanteessa 
o ampumataitotesti 
 

45 min Kurssin päättäminen 
o palautekeskustelu ja palautelomakkeen täyttö 
o lopuksi kahvitilaisuus, jonka yhteydessä myönnetään am-

pumakortit (tavoite viikonloppukurssien yhteydessä, pi-
dempikestoisten ampumakoulujen yhteydessä suositel-
laan pidettävän oma päätöstilaisuutensa) 
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      LIITE 3 
 

 

               Nimi: ___________________________ 

 

 

Kirjallinen koe  

Ampumakorttikurssi 

 

 

Koeohjeet: 
 

 Kirjoita nimesi sivun yläreunaan 

 Tarkasta, että sinulla on oikea määrä kysymyksiä: 

o  2 sivu aseista (yhteinen ja lajiosio) 

o  1 sivu aselakiasioista 

o  2 sivua turvallisuusasioista (yhteinen ja lajiosio) 

o  1 sivu ympäristöasioista  

o  Lisäksi kysymys, luettele ”Ampumaharrastajan kymmenen käskyä” 

 

 Rengasta kaikki ampumakorttikurssin mukaiset oikeat vastaukset 

 Hyväksymiskriteerit: 

- monivalintakysymys arvioidaan joko täysin oikeaksi tai vääräksi 

- turvallisuusasioissa sallitaan 2 virhettä sivullaan  

- aseissa, aselakiasioissa ja ympäristöasioissa sallitaan 4 virhettä sivullaan 

- ”Kymmenestä käskystä” on muistettava vähintään kahdeksan 

 

 Vastausaika on 60 minuuttia 

 Onnea ja menestystä!
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      LIITE 4 

 

Ampumataitotesti 

 

Haulikko:  
1 kiekko rikki ammuttavasta 5 ls sarjasta. Ammutaan 2 sarjaa, joista parempi 
huomioidaan. Kurssilainen voi valita ampumapaikan ja ampua vaikka kaikki 
kiekot samasta helpoimmasta paikasta 
 
Practical/SRA-tyyppinen ammunta paikallaan oleviin maaleihin (5 kiekkoa, 
ampuma-aika 45 s, 4 osumaa vaatimuksena). Mikäli ase ei ole perinteinen 2-
piippuinen, niin ampuma-aikaa voi muuttaa aseen ominaisuudet huomioiden. 

 
Kivääri:  

ammutaan makuulta ja tuelta 2 kpl 5 ls sarjaa, parempi huomioidaan, vaati-
mus kaikki numerolla pienoiskivääritaulussa 

- jos ammutaan ampumahiihtotauluihin, niin maaleina pystytaulut aiem-
pine vaatimuksineen 

- jos ammutaan kaliiperilla 308 tai vastaavalla niin 1 ohilaukaus sallitaan 
 
Pistooli:  
 ammutaan 2 kädellä "koulutauluun", 2 sarjaa, joista parempi huomioidaan 

- .22 vaatimus 4 osumaa numeroilla 
- .32 vaatimus 3 osumaa numeroilla 

  
Mikäli kurssilainen ei läpäise vaatimusta tai tulee muutoin hylätyksi, on hänen 
mahdollista uusia suorituksensa aikaisintaan viikon kuluttua hylätystä ampu-
mataitotestistä. 
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      LIITE 5 
 
 
 
 
 
 
 

KIVÄÄRIKORTTIKOULUTUKSEN   
OPETUSAIHEKOHTAINEN TUNTIJAKO 
 
 
 
 
Lähtökohta: 

Ampumakorttikoulutuksen jälkeen koulutettava voisi osallistua kiväärikorttikou-
lutukseen 1-3 vuoden kuluttua. 

 
Kouluttaja 

- hyvän kouluttajakokemuksen omaava henkilö, mielellään harrastanut itse la-
jia vähintään viisi vuotta 

- suositus, että kouluttajalla olisi I luokan tuomarikortti 
- uusi aselaki (ase- ja ampujakouluttaja) 

 

Koulutuksen 
vähimmäis-
kesto 

 
Opetusaihe ja sen keskeinen opetussisältö 
 

1. päivä Teema: Ampuma-asennot kiväärillä 

45 min AVAUS 10–15 min 
o kurssin johtaja avaa kurssin ja toivottaa tervetulleeksi 
o kouluttajien esittely 
o osallistujien esittäytyminen kertoen taustastaan ja motiiveistaan                
 
KURSSIN TAVOITTEET 5-10 min 
o Oppia itsenäisesti harrastamaan kivääriammuntaa eri asennoista. 
o Toiminta ampumaradalla. 

 
Lisäksi 10 min 
Turvallinen ratakäyttäytyminen  
o Huolehdi kuulon ja näön suojaamisesta. 
o Ennen ammunnan aloittamista on varmistuttava muiden sijain-

nista ja varoitettava muita alueelle tulijoita kyltein, lipuin tms. 
o Ammunta on keskeytettävä välittömästi kun huomataan turvalli-

suuden mahdollisesti vaarantuvan. 
Ratamääräyksiä on noudatettava! 
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Harrastuspaikat (kertaus) 10 min   
Käydään läpi ampumaharrastukseen soveltuvat paikat 
Ampumaradat:  
o hallinta, ylläpito, käyttäjät  
o ratasäännöt joka radalla erilaiset:  

- ampuma-ajat 
- sallitut kaliiperit eri ampumapaikoilla 
- jätehuolto jne. 

180 min Kiväärilajit 30 min 
- 10 m ilmakivääri 
- 50 m kivääri 
- 300 m kivääri 

 
Ilmakivääri 

- ilmakiväärissä ammutaan 40 ls:n ja 60 ls:n kilpailuja. 
- 40 ls:n kilpailussa ampuma-aika on 75 min ja 60 ls:n kilpai-

lussa 105 min. Lisäksi tässä lajissa ammutaan 3x20 ls kilpai-
lu, jolloin ampuma-ajat ovat; makuu 25 min, polvi 30 min ja 
pysty 35 min. Asentojen välillä on pidettävä15 min tauko. 

 
50m kivääri 

- 50 m kiväärin ampumalajit ovat 60 ls makuu, 3x20 ls ja 3x40 
ls. 

- Kilpailuajat ovat makuu 75 min, 3x20 ls 135 min. 3x40 ls kil-
pailussa jokainen asento on aikataulutettu erikseen, makuu 
45 min, polvi 60 min ja pysty 75 min.  Asentojen välissä pitää 
olla 10 min tauko. 

               
300m kivääri 

- 300 m kiväärissä ammutaan kilpailuja samoin kuin 50 m ki-
väärissä eli 60 ls makuu, 3x20 ja 3x40. Kilpailujen ajat ovat 
samoja kuin 50m kiväärissä. 
 

300m vakiokivääri  
- 300 m vakiokiväärissä ampumalajeina on 30 makuu ja 3x20 

ls. Ampuma-ajat ovat makuussa 60 min ja 3x20 ls 135 min. 
Aseen laukaisuvastuksen pitää olla 1500 g. 

  
Makuuasento 150 min 

- asento  
- hihna 
- hihnakiinnikkeen paikka 
- tukikäsi 
- aseen paikka tukikädessä 
- peräkoukun paikka ja perän pituus  
- aseen tasapaino ja tasapainotus ulkopuolisilla lisäpainoilla 
- hengitys 
- tähtäys  
- liipaisu 
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- jälkipito 
- suorituksen analyysi 
- ratakaukoputken käyttö osumien tarkastukseen ja putken 

paikka 
- kuivaharjoittelua em. asioista 

- kuivaharjoittelun jälkeen jatketaan ammuntaa ”kovilla” 
- laukauksen analyysi (osuman maalaaminen) 

Tukena tähän on 5-10 min kestoinen video makuuasennosta, joka näy-
tetään aluksi. Tämän jälkeen kouluttaja käy osiot läpi yksityiskohtaisesti 
näyttämällä lyhyen videoklipin joka osiosta.  

120 min Polviasento 120 min 
- ampuma-asento 
- tukijalan asento ja paikka 
- oikean jalan paikka takamuksessa 
- vasemman kyynärpään paikka 
- ote kivääristä 
- tukikädenpaikka vs. makuuasento 
- aseen tasapaino ja tasapainotus irtopainoilla 
- aseen pystytuki toimii tässä asennossa patruunatelineenä 
- hengitys 
- tähtäys  
- liipaisu 
- jälkipito 
- suorituksen analyysi 
- ratakaukoputken käyttö osumien tarkastukseen ja putken 

paikka  
- kuivaharjoittelu 
- kuivaharjoittelun jälkeen jatketaan ammuntaa ”kovilla” 
- laukauksen analyysi (osuman maalaaminen) 

 
Sanoin tässäkin osiossa on tukena 5-10 min kestoinen video makuu-
asennosta, joka näytetään aluksi. Tämän jälkeen kouluttaja käy osiot 
läpi yksityiskohtaisesti näyttämällä lyhyen videoklipin joka osiosta. 
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2. päivä Teema: Ampuma-asennot kiväärillä ja edellisen 
päivän kertaus 

180 min Pystyasento 180 min 
- ampuma-asento 

- ote kivääristä aseen  
- tasapaino ja tasapainotus irtopainoilla 
- tukikädenpaikka 
- käsituki (ei ilma- eikä vakiokivääri) 
- aseen pystytuki 
- hengitys 
- tähtäys  
- liipaisu 
- jälkipito 
- suorituksen analyysi  
- ratakaukoputken käyttö osumien tarkastukseen ja putken paikka  
- kuivaharjoittelu 
- kuivaharjoittelun jälkeen jatketaan ammuntaa ”kovilla” 
- laukauksen analyysi (osuman maalaaminen) 

 
Samoin tässäkin osiossa on tukena 5-10 min kestoinen video makuu-
asennosta, joka näytetään aluksi. Tämän jälkeen kouluttaja käy osiot 
läpi yksityiskohtaisesti näyttämällä lyhyen videoklipin joka osiosta. 
 
Asehuolto ja varustehuolto 30 min 
Aseen puhdistus 

- piipun puhdistus 
- lukon purkaminen, kokoaminen sekä puhdistus ja öljyäminen 
- tähtäimet, säätö ja tarkastus 
- ruuvien kireys ja toimivuus 
- yleistarkastus 

Varusteet 
- varusteiden yleistarkastus 
- takki, housut, kengät, käsine 
- pystytuki, polvityyny 
- lasit ja linssit ja niiden puhdistus 

 
Kertaus 90 min 
Kaikkien asentojen kertaus sekä palautekeskustelu päivien aiheista. 
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KIVÄÄRIKORTTIKURSSI II  
 

 
Kurssit 

 
Opetusaihe ja sen keskeinen opetussisältö 
 

Yleistä 
 

Kiväärikortti 1 saamiseksi on käytävä ampumakorttikoulutuksen  
peruskoulutus sekä kiväärikorttikoulutus. Suositus on, että kiväärikort-
tikoulutus käytäisiin 1-3 vuodenkuluttua peruskoulutuksesta, samoin 
kuin kiväärikorttikoulutus ja kiväärikorttikoulutus 1 välistä aikaa. 

II-luokan tuoma-
rikurssi 
 
 

Vähintään 6 oppituntia ja 1-2 tuntia kestävä koe 
- tuomarin asennoituminen ja rooli kilpailussa 
- sääntökirjan sisältö ja käyttö 
- osuman arvon määrittäminen ja siinä tarvittavat apuvälineet 
- turvallisuussäännöt 
- tulostarkastus 
- kilpailusäännöt 
- tuomarikoe 

Valmentaja-
kurssi I 

2 opintoviikkoa (80 tuntia), 40 tuntia lähiopetusta ja 40 tuntia itseopis-
kelua (oppimistehtävät) 

Taito, tekniikka ja niiden oppiminen, lajitekniikat ja niiden opettami-
nen, näkeminen ammunnassa, johtaminen ja vuorovaikutus, koko-
naisvaltainen valmennus, herkkyyskaudet, kasvu ja kehittyminen, tai-
tavuus ja taitavuuden harjoittelu, ampujan taitavuuden osa-alueet, 
oheisharjoittelu ampujan tukena, fyysisen harjoittelun perusteet, ravin-
to ja terveet elämäntavat, ampujan lämmittely ja venyttely, harjoittelun 
suunnittelu, tunteet, ilmapiiri ja vuorovaikutus, antidopingsäännöt 

Olosuhteet Sisärata 
- valaistus 
- vaatetus 

 
Ulkorata 

- valaistus 
- aurinkoinen sää 
- pilvinen sää  
- sade 
- em. olosuhteiden vaikutus tähtäimiin 
- tuulen vaikutus, suunta puuska, tasainen tuuli 
- sääolosuhteiden mukainen 

Ase- ja pat-
ruunatestaus 

Testaus aloitetaan tarkastamalla aseen piipun kunto. Tarkastuksessa 
tulee huomioida mahdolliset syöpymiset, rihlauksen kunto ym. tark-
kuuteen vaikuttavat seikat. Tarkastus tulisi teettää asesepällä tai 
muulla asiantuntijalla, jolla on hyvät välineet tehtävän suorittamiseen. 
 
Patruunatestauksella on tarkoitus löytää paras mahdollinen pat-
ruunaerä kuhunkin aseeseen. 
Testauksessa ase kiinnitetään testauspenkkiin ja ampumalla pyitään 
löytämään aseeseen paras mahdollinen patruuna. Testauksen aikana 
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aseen kiinnitysruuveja tulee, joko kiristää tai löysätä tilanteen mu-
kaan. Tämän testauksen jälkeen olisi hyvä jatkaa testausta ampumal-
la kiikaritähtäintä apuna käyttäen. Testauksessa kannattaa myös kiin-
nittää huomiota sääolosuhteisiin, jotta löytyisi ns. tyynen ja tuulisen 
sään patruuna. Kun em. menetelmillä aseeseen on löytynyt kohtuulli-
sesti käyvä patruuna, jatkotestaus tulisi suorittaa vielä normaali am-
puma-asennoissa, jotta patruunan käyntiin saadaan suurempi luotto 
ja varmuus. 
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     LIITE 6 
 
Ampumakorttikurssin jatkokoulutuksen suunnittelu käynnistettiin pilottina 
SAL:n Practicaljaoston ja reserviläisjärjestöjen SRA -toimikunnan yhteis-
työllä. Tavoitteena oli sovittaa yhteen ampumakortti- ja turvallisen ampujan 
kurssien sisällöt nousujohteiseksi ja kaksiportaiseksi koulutukseksi. Tulok-
sena syntyi oheisen kaaviokuvan mukainen kokonaisrakenne aloittelevan 
ampujan peruskoulutuksesta sekä jatkokoulutuksellisesta lajikoulutukses-
ta. 

 
 
Kuva: Ampumakorttikoulutuksesta turvallisen ampujan koulukseen 
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      LIITE 7 
 

AMPUMAKORTTIKOULUTUKSEN TAUSTATIETOJEN KARTOITUS 

 

Henkilötiedot: 
 

Etu- ja sukunimi  ____________________________________________________ 

Kotiosoite  ____________________________________________________ 

Syntymäaika ____________________________________________________ 

Yhteystiedot (puh+@) ____________________________________________________ 

 

Harrastustausta (edellinen vuosi tai keskiarvo 2-3 edelliseltä vuodelta): 
 
Ruutiaseilla harjoituskerrat yhteensä (ruksi riittää) ___0-9 krt/v  ____10-20 krt/v  ____yli 20 krt/v 
(Harjoituskerraksi lasketaan vähintään tunnin pituinen harjoitus, jolloin ammuttu 25 patruunaa) 
 
Jaa edellinen lukumäärä eri aseille: Pistoolilla _____krt/v Kiväärillä _____krt/v     

Haulikolla _____krt/v 
 

Koulutustausta (rengasta voimassa olevat): 
a) SAL 1lk ja ”enemmän” tuomari 
b) SAL practical turvallinen ampuja 
c) RESUL SRA tuomari tai kouluttaja 
d) RESUL SRA turvallinen ampuja 
e) SAL valmentaja (valmentaja- tai ohjaajakoulutuksen saanut tai toiminut yli 2 vuotta 

henkilökohtaisena valmentajana tai lajikouluttajana) 
f) SAHL valmentaja (kuten edellisessä kohdassa) 
g) SML yli- tai yleistuomari 
h) MPK koulutus- ja tukiyksikön ampumakouluttajat MPK:n arvion mukaan 

 
e- tai f-kohdan kokemus (kuvaus ja vuodet):

 ___________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

Jäsenyys eri yhdistyksissä (Järjestöt ja seurat vast, SAL, SAHL, MPK, RUL, RES):  

 
1. ________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________ 

 (Esimerkki: SAL; Helsingin Varuskunnan Ampujat) 
 

Henkilötietoni saa välittää järjestöjeni ampumakorttitietokantaan  ___ Kyllä  ____ Ei 

 
Vakuutan edellä antamani tiedot oikeiksi 
 
_______________________________      _________________________________ 
         Paikka ja päivämäärä       Allekirjoitus 
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      LIITE 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARUSMIESTEN AMPUMAKORTTIKOULUTUKSEN JÄRJESTELYT 
 
1. PERUSTEET 
 

Pääesikunta ja Rajavartiolaitoksen esikunta ovat hyväksyneet ampumakortti-
kurssien järjestämisen varusmiehilleen seuraavilla reunaehdoilla: 

1) Koulutus toimeenpannaan yhdessä varusmiestoimikunnan kanssa. 
2) Koulutukseen osallistuminen on varusmiehille vapaaehtoista. 
3) Osallistujien osaamistietoja voidaan luovuttaa heille itselleen VARTTI -

tietojärjestelmästä. 
4) Koulutuksen toimeenpano ei saa tuottaa puolustusvoimille tai rajavar-

tiolaitokselle kustannuksia. 
5) Varusmiespalveluksessa hankittua osaamista tulee voida hyväksilukea 

ampumakorttikoulutuksen osana. 

 
Pääesikunta toteaa lisäksi lausunnossaan, että ampumakorttihanketta voi-
daan pitää yhteiskunnallisesti merkittävänä ja nykyiseen aseturvallisuusajatte-
luun kiinteästi liittyvänä. 

 
2. KURSSIN KOHDERYHMÄ JA SISÄLTÖ 
 

Ampumakorttikurssi on peruskoulutus turvalliseen ja vastuuntuntoiseen am-
pumaharrastuksen aloittamiseen. Kurssin suorittaminen mahdollistaa itsenäi-
sen ammunnan harrastamisen  

 
Varusmiehille suunnattu ampumakorttikurssi on tarkoitettu erityisesti niille, jot-
ka varusmiespalveluksen jälkeen ovat kiinnostuneet ammunnasta mahdollise-
na tulevana harrastuksenaan, ovat harkinneet ampuma-aseen hankintaa tai 
haluavat saada lisätietämystä jo virinneeseen ampumaharrastukseensa. Läh-
tökohtana koulutuksen läpiviennille on palvelusaikana saatu ampumakoulutus, 
jolloin osa tästä koulutuksesta voidaan hyväksilukea ampumakorttikoulutuk-
sen osalta.  
 
Ampumakorttikoulutus kiväärillä voidaan antaa kaikille varusmiehille mutta pis-
toolikoulutukseen hyväksytään vain kyseisellä aseella koulutusta saaneet, 
esimerkiksi sotilaspoliisit.  Koulutuksen kesto on edellä kuvatuilla reunaehdoil-
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la kyetty puolittamaan normaaliin kurssiin verrattuna ja se sisältää viisi noin 
kolmen tunnin lähijaksoa. 
 
Kurssi järjestetään aina, jos on vähintään 10 osallistujaa. Eriytyvä lajikoulutus 
järjestetään, jos sille on vähintään 3 osallistujaa.  

 
1. Koulutusjakso 
 Kurssin avaus ja sen tavoitteet  
 Ammunta harrastuksena 
 Asetyypit ja niihin liittyvät ampumatarvikkeet ja varusteet 
 Ampujan ympäristöopas - suojele itseäsi ja ympäristöäsi!  

 
2. Koulutusjakso 
 Harrastuspaikat ja -mahdollisuudet 
 Ratasäännöt ja ratakäyttäytyminen 
 Ammunnan keskeiset perusteet  

(Kivääri, pistooli, haulikko – 20+20+20 min) 
 
--------------------------------------------- 
Lajeittain eriytyvä koulutus (haulikko/kivääri/pistooli): 

 
3.  Koulutusjakso 
 Sovellettu ampumakoulutus 

 
4.  Koulutusjakso 
 Ampumaharjoitus 
 Rinnakkaisten aseiden ”käsittely” 
 Aselainsäädäntö 

 
5.  Koulutusjakso 
 Kirjallinen koe 
 Ampumataitotesti 
 Kurssin päättäminen 

 
 
KURSSIN JÄRJESTELYT 
 

Järjestelyjen osalta suositellaan noudatettavan seuraavanlaisia periaatteita: 
 1-2 viikkoa ennen varsinaisen kurssin alkua kannattaa pitää erillinen in-

fotilaisuus, jossa varusmiehille tarjoutuu tilaisuus kysyä kurssiin liittyvis-
tä järjestelyasioista 

 infotilaisuuteen kannattaa rekrytoida joku palveluksessa oleva ammun-
taa tai metsästystä harrastava varusmies ”kertomaan lajin hienouksis-
ta” 

 infotilaisuudessa laitetaan kiertämään ilmoittautumislista sitouttamista-
voittein 

 infon päätteeksi pyydetään osallistujia ilmoittautumaan välittömästi 
MPK:n kotisivujen kautta kurssille (netin kautta ilmoittautumismahdolli-
suus tilaisuuden jälkeen olisi toivottava mahdollisuus) sekä välittämään 
tietoa kurssista palvelustovereille  
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MUUT OHJEET 

 
Maakunnittain on perustettu ampumaharrastuksen alueneuvottelukuntia, jois-
sa kaikki ampumakorttijärjestötkin ovat edustettuina. Tämä organisaation yh-
tenä tehtävänä on vastata koulutuksen toteuttamisesta tämän oheen periaat-
teiden mukaisesti.  
 
Varusmiesten ampumakorttikurssit tulee toimeenpanna alueneuvottelukun-
taankin kuuluvan Maanpuolustuskoulutuksen (MPK) paikallisorganisaation jär-
jestäminä kursseina. Niin varusmiesten kuin kouluttajienkin tulee ilmoittautua 
sähköisesti kurssille MPK:n kotisivujen kautta ennen sen alkamista, jolloin va-
kuutusturva on voimassa. Kurssit tulevat olemaan Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen kurssitarjonnassa. 
 
Kurssien kouluttajat tulee pyrkiä rekrytoimaan mahdollisimman kattavasti ja 
tasapuolisesti eri ampumakorttijärjestöjen paikallisista seuroista ja yhdistyksis-
tä. Tämä mahdollistaa parhaiten kyseisten järjestöjen ampumaharrastusmah-
dollisuuksien esittelyn kurssin aikana jopa varusmiesten kotipaikkakunnittain. . 
Varusmiehet voivat sitten valita lajitarjonnasta itseään kiinnostavimman. 
 
Hyväksyttävästi kurssin läpäisseille myönnetään todistus ampumakortin suo-
rittamisesta. Ampumakorttijärjestöt ylläpitävät rekisteriä myönnetyistä ampu-
makorteista. Ampumakortin voimassaolon varmistamiseksi myös tulevaisuu-
dessa, tulee kurssin suorittaneiden liittyä jonkun ampumakorttijärjestön jäse-
neksi viimeistään kahden vuoden kuluttua kurssin päättymisestä. Samassa 
yhteydessä tehdään suoritusmerkintä kyseisen yhdistyksen jäsenrekisteriin.  
 
Varusmiesten ampumakorttikurssien kurssimaksun suositushinta on 30 €, jon-
ka on arvioitu kattavan järjestelyistä aiheutuvat suorat kulut, joista merkittävin 
on patruunakustannukset. 
 
Haasteellisin kysymys kurssien järjestämisen osalta tulee jatkossakin ole-
maan, kuinka löydetään sellaiset koulutusajankohdat, että mahdollisimman 
moni joukko-osaston varusmies voisi osallistua kaikkiin koulutusjaksoihin. 
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      LIITE 9 

 

ILMOITUS AMPUMAKORTTIEN MYÖNTÄMISESTÄ 
 
Ampumakorttikurssi pidettiin Raasissa 3.-4.4.2010 ja xx.xx.2010. Kurssin kouluttajina toi-
mivat seuraavat henkilöt: 

- Matti Meikäläinen, turvallisuusasiat 
- Pete Patruuna, kiväärin lajikouluttaja 
- NN, pistoolin lajikouluttaja 
- NN, haulikon lajikouluttaja 
- muut lajien apukouluttajat vastaavasti 
- muut kouluttajat 

 
Oheisen taulukon mukaiset kortit myönnettiin x-liiton jäsenille 

 

Nimi S.aika I H K P Paikallisyhdistys Kotiosoite    

Pete Patruuna s. 18.12.2009 X  X  Vierumäen Ampujat 
Urheiluopistontie 373 
19120 Vierumäki  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
Vakuudeksi Vierumäellä xx.xx.2010 
 
 
Ampumakorttikurssin johtaja ____________________                         
        Matti Meikäläinen 
 


