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Suomen Ampumaurheiluliittoon (SAL) kuuluu noin 300 jäsenyhdistystä,
joissa on noin 30 000 ampumaurheilun harrastajaa.
Liitto kiinnittää paljon huomiota korkealaatuiseen, tavoitteelliseen ja
kehittyvään seuratoimintaan, johon on helppoa tulla mukaan. Liitto
huolehtii myös muun muassa rataolosuhteista, ampumaurheilun arvostuksesta sekä monipuolisista harrastustavoista.
Lämpimästi tervetuloa samanhenkiseen seuraan!

Löydä sinulle sopiva ampumaseura

KATSO VIDEOMME!

www.ampumaurheiluliitto.fi/yhteystiedot/seurat

Ampumaharrastajan
kymmenen käskyä
1.

Aloita aina aseen käsittely tarkistamalla, että ase ja lippaat
ovat tyhjiä.

2.

Lataa aseesi laukaussarjassa tarvittavalla patruunamäärällä
vasta, kun aloitat ammunnan.

3.

Asetta on aina käsiteltävä kuin se olisi ladattu.

4.

Älä koskaan osoita tyhjälläkään aseella ihmistä.

5.

Opettele käsittelemään asettasi huolellisesti ennen ampumaharjoittelun aloittamista.

6.

Huolehdi, että piippu osoittaa aina tauluille/maalialueelle
(piippukontrolli).

7.

Pidä sormi liipaisinkaaren ulkopuolella kunnes olet valmis
laukaisemaan aseesi.

8.

Tyhjennä ase välittömästi ammunnan päätyttyä.

9.

Huolla aseesi säännöllisesti – varmistu aseesi kunnosta.

10. Aseet ja päihteet eivät sovi yhteen (nollatoleranssi).

TÄHTÄIMESSÄ HYVÄ HARRASTUS
Miksi valita ammunta?

Tässä muutama hyvä syy.

TERVETULOA MUKAAN!

SOPII KAIKILLE
Ampuminen on koko perheen
harrastus. Ampumaharrastuksen
parissa on lapsia, nuoria, aikuisia
ja senioreja – tyttöjä ja poikia,
naisia ja miehiä. Ampumalajit sopivat erinomaisesti myös paraurheilijoille. Innostus lajiin säilyy
useimmilla koko eliniän ajan, ja
radoilta saa pitkäaikaisia ystäviä.
Lisäksi ampumaurheilu tarjoaa
mahdollisuuksia rentoutua omassa
rauhassa.

HELPPO ALOITTAA
Ampumisen voi aloittaa edullisesti. Useilla seuroilla on aloittajille
varattuja välineitä, joten omaa
asetta ei tarvitse hankkia heti.
Seurat järjestävät ampumaurheilukouluja kaikenikäisille, ja kokeneet ampumaurheilijat auttavat
mielellään. Kysy lähiseuraltasi
myös mahdollisuudesta järjestää TYKY-päivä ampumaurheilun
parissa!
TURVALLISTA
Aivan aluksi opetellaan radalla toimimisen etiketti ja tarkat turvallisuussäädökset. Harrastuksen
voi aloittaa ilma-aseilla, ”laseraseilla” tai simulaattoreilla, joita
myös kokeneet urheilijat käyttävät. Tutustu myös ampumaharrastajan kymmeneen käskyyn.
KEHITTÄVÄÄ
Hyvällä ampumaurheilijalla on
hyvä psyykkinen ja fyysinen
kunto. Harrastus
kehittää radan
ulkopuolellakin

Täyden palvelun ammuntapaketit Tahkolla.
Tyky/tyhy-päivät, polttarit ja ammuntakoulutukset
Savo Shot Oy +358 50 577 2760
henry.kainulainen@savoshot.com

tarvittavia taitoja, kuten keskittymiskykyä, tasapainoa, tarkkuutta,
pitkäjänteisyyttä ja itsehallintaa.
Ampuminen on reilujen ja iloisten
ihmisten laji!
HALUATKO KILPAILLA?
Oman seuran kisat ovat leppoisa
tapa testata kehitystä. Valtakunnallisia kisoja järjestetään
aktiivisesti, ja suomalaisilla on
mittava kokemus kansainvälisestä
arvokisamenestymisestä. Kunnianhimoisten on siis mahdollista
tähdätä myös kansainvälisille
kilpakentille!

Satakunnan
Ase

Mittatilaustukit
kaikkiin aseisiin.
Aseseppä Jukka Lääti
puh. 044 241 6987
www.asesepat.fi
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KIVÄÄRI
Kiväärilajeja ammutaan ilma-, pienois- ja vakiokivääreillä makuulta,
polvelta tai pystystä. Matkat ovat
10 m, 50 m ja 300 m.
PISTOOLI
Pistoolilla ammutaan paikallaan
olevaan tai kääntyvään tauluun,
joka on 10 m, 25 m tai 50 m etäisyydellä ampujasta.
HAULIKKO
Trap-lajeissa ammutaan poispäin
lentäviä kiekkoja ja skeet-lajeissa
vaakakiekkoja. Sportingissa
on vaihtelevia ampumarasteja.
LIIKKUVA MAALI
Liikkuvaan maaliin (taulut ja putoavat taulut) ammutaan ilma- tai

pienoiskiväärillä tai luodikolla 10 ja
50 metrin etäisyydeltä ja hirviammunnassa 100 metrin etäisyydeltä.
PRACTICAL
Practicalia voi harrastaa useilla
asetyypeillä. Ampuma- ja aseenkäsittelytaitoja testataan toimintaratojen vaihtuvissa tehtävissä.
Tuloksena on osumapisteiden ja
käytetyn ajan osumakerroin –
tarkkuus ja nopeus ovat valttia!
Action Air -ilma-aseversiossa käytetään muovikuulapistooleja.
SILUETTI
Siluettiammunnassa maalitauluina
on metallisia levyjä, jotka hyvä
osuma kaataa. Ampumamatka on
pistoolilla 25–200 m ja kiväärillä
40–500 m.

KASA-AMMUNTA
Kasa-ammunta jaetaan kiväärillä
ammuttavaan ”kasan” kokoon perustuvaan lajiin ja yleensä pienoisja ilmakiväärillä ammuttavaan
pistelajiin. Molemmissa käytetään
pöydällä olevaa tukea.
MUSTARUUTI
Lajissa vaalitaan perinteitä ja
käytetään vanhan mallin mukaisia
pistooleja, kiväärejä ja haulikoita.
Kilpailulaukauksia ammutaan tauluun 13, joista 10 parasta lasketaan tulokseen.
Monissa seuroissa voi harrastaa
useampaa eri lajia. Kokeile rohkeasti ja löydä omasi!

Jos haluat parasta,
voit rakentaa sen!

09 1351358
william.wadstein@finnenterprise.fi
Pohjoisranta 22 C, 00170 Helsinki

Tule kanssamme kahden
päivän matkalle Krieghoffin
tehtaalle Saksaan ja teetä
ampuma-aseesi räätälöitynä.

www.finnenterprise.fi

Kerran
maksettu
– kauan
käytetty

meinaan siis...
niinku tosi kauan!
Nastakiekko Oy
puh. 0207 209 699

e-mail: nasta@nastatrap.com
www.nastatrap.com

