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Rasti 1. Kivääri: Panssarijääkäri 

 

Vihollinen on jalkautunut panssarivaunuista hyökkäykseen. Päätät hankaloittaa heidän tekemisiään. 

- Rasti on pitkärasti 

- Pistelaskutapa rajoittamaton 

- Osuudella on 12kpl SRA-taulua joista 2 ositettua, 2kpl 10p etenemisen estäviä Pepper Poppereita, 6kpl 5p Plate 

sekä 10p tehtävä 

- Maksimi pistemäärä 180p. 

- Ampumaetäisyys on 1-25m. 

- Minimilaukausmäärä on 30. 

- Käsittelysektori: Ylös 180°, sivuille keltaiset merkit tai 180° 

- Ampumasektori: Ylös vallin yläreuna, sivuille punaiset merkit tai 180 astetta 

- Rastin suoritus alkaa timerin merkkiäänestä ja päättyy viimeiseen laukaukseen  

- Lähtö alueelta A, singolla tähdäten vaunua, kivääri lipas kiinnitettynä ja lataamattomana hiekkasäkin päällä piippu 

merkittyyn suuntaan 

- Alueelta A tai B ammutaan etenemisen estävät Pepper Popperit, taulut 1-7 ammutaan sektorit huomioiden 

siirryttäessä alueelle C. Alueelta C ammutaan taulut 8-12 ja Platet 1-6. Miina kannetaan ensimmäisen ja viimeisen 

laukauksen välillä merkittyyn paikkaan. 

- Jos ampuja ei yritäkään siirtää miinaa seuraa 1kpl toimintavirhe 

- Jos miina ei ole suorituksen päättyessä merkityllä paikalla seuraa 1kpl toimintavirhe 

- Ampuminen Pepper Popperiin tai Plateen alle 20m matkalta johtaa hylkäykseen 

- Kaikki rakenteet läpäisemättömiä 

- Rangaistukset voimassa olevan sääntökirjan mukaan 
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Rasti 2. Kivääri: Kaupunkijääkäri 

 

Vihollisen maahanlaskujoukkoja on havaittu komppaniasi vastuualueella olevassa kaupungissa. Joukkueesi saa tehtäväkseen 

lyödä vihollinen pois kaupungista ja varmistaa tärkeimmät rakennukset kaupungin keskustassa. Toimit joukkueen 

kärkimiehenä. Siirtymisen aikana joukkueesi joutuu vihollisen tuliylläkköön. Raivaat tiesi rakennukseen päästäksesi 

tukemaan joukkuettasi ja puhdistat sen vihollisista. Varo vihollisen ansoituksia! 

- Rasti on pitkärasti 

- Pistelaskutapa rajoittamaton 

- Osuudella 19kpl SRA-taulua joista 7kpl ositettuja 

- Maksimi pistemäärä 190p. 

- Minimilaukausmäärä on 38. 

- Ampumaetäisyys on 1-15m. 

- Käsittelysektori ylös 180°, sivuille merkitty keltaisin merkein 

- Ampumasektori merkitty punaisin merkein, ylös vallin yläreuna 

- Rastin suoritus alkaa timerin merkkiäänestä ja päättyy viimeiseen laukaukseen 

- Lähtö alueelta A, kivääri ladattu varmistettu, perä olkaa vasten, piippu 45° 

- Äänimerkistä potkaistaan ovi auki ja siirrytään ovesta alueelle B ja alueelle C tai D josta ammutaan taulut sieltä 

mistä näkyvät. Aseen varmistuksen saa poistaa vasta rikelinjan jälkeen. Taulut T3,T4,T7,T8,T12,T13 ja T18 on 

ammuttava aukoista.  

- Tiitisen tunnelin läpi on kuljettava äänimerkin ja viimeisen laukauksen välissä. Pakollinen varmistaminen alueella B. 

-Kaikki rakenteet läpäisemättömiä 

- Tiitisen tunneli 1kpl toimintavirhe/pudotettu rima 

- Rikottu savikiekko 1kpl toimintavirhe/kiekko (Miinakenttä) 

- Rangaistukset voimassa olevan sääntökirjan mukaan 
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Rasti 3. Kivääri: Laskuvarjojääkäri 

 

 

 

Kuljetuslentokoneenne joutuu vihollisen 

tulituksen kohteeksi ja joudutte hyppäämään 

ennen aikojaan. Pahaksi onneksi jäät 

laskuvarjosta roikkumaan puuhun roikkumaan. 

Huomaat vihollisen etsintäpartion, joka on 

saanut pari taistelutoveriasi vangiksi. Tuhoat 

partion ja pelastat toverisi. 

 

- Rasti on pitkärasti. 

- Pistelaskutapa on rajoittamaton. 

- Osuudella 7kpl SRA-tauluja, 2kpl EA-tauluja. 

- Max. pistemäärä 70p. 

- Ampumaetäisyys on 8-21m. 

- Minimilaukausmäärä  on 14. 

- Käsittelysektorit sivuille merkitty keltaisin 

merkein, ylös 90°. 

- Ampumasektori sivuille merkitty punaisin 

merkein, ylös vallin yläreuna 

- Rastin suoritus alkaa timerin merkkiäänestä ja 

päättyy viimeiseen laukaukseen. 

- Lähtöasento valjaissa roikkuen, kivääri ladattu 

ja varmistettu, piippu 45° alas merkityllä paikalla. 

- Nostimen rakenteista ei saa ottaa tukea . 

- Äänimerkistä ammutaan taulut. 

- Rastille saavutaan valjaat päällä. Kivääri sekä 

yksi lipas laitetaan telineeseen/pöydälle. Ampuja 

nostetaan roikkumaan, jonka jälkeen toimitsija 

antaa ampujalle kiväärin ja lippaan. Valjaat 

tulevat järjestäjältä ja ovat normaaleja 

putoamissuojaimia. 

- Yhdestä EA-taulusta lasketaan korkeintaan 

kaksi osumaa (-20pist) 

- Rangaistukset voimassa olevan sääntökirjan 

mukaan 
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Rasti 4. TA-kivääri: Tarkka-ampuja 

 

- Rasti on pikarasti. 

- Pistelaskutapa on rajoitettu aika 120s ja laukausmäärä. 

- Osuudella on 6kpl 10p Jastereita. 

- Max. pistemäärä 60p. 

- Ampumaetäisyys on 300-500m. 

- Minimilaukausmäärä on 6. 

- Maksimilaukausmäärä on 9. 

- Käsittelysektorit sivuille merkitty keltaisella nauhalla, ylös katoksen etureuna. 

- Ampumasektorit sivuille merkitty punaisilla nauhoilla maastoon, ylös vallin yläreuna. 

- Rastin suoritus alkaa äänimerkistä. 

- Lähtöasento vapaavalintaiselta ampuma-aukolta, kivääri ladattu ja varmistettu, ei tähtäinkuvaa. 

- Äänimerkistä ammutaan Jasterit 1-6 ampuma-aukkoja 1-3 käyttäen. 

- Max. 3 laukausta kerrallaan per aukko. 

- Toimintavirhe per ylimääräinen laukaus ja jos yhdestä aukosta ammutaan enemmän kuin 3 laukausta peräjälkeen. 

Aseen bipodi yms. saavat olla maassa eturikelinjan etupuolella -> toimintavirhe per laukaus jos ampuja koskettaa 

maata rikelinjan etupuolella ammunnan aikana.  

- Rangaistukset voimassaolevan sääntökirjan mukaan. 
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Rasti 5. Kivääri: Erikoisjääkäri 

 

Toimit evakuointitehtävässä osana NH90 helikopterin miehistöä, tehtävänäsi suojata kopteria. Lähestyessänne 

kohdetta huomaatte, että evakuoinnin kohde on viholliskosketuksessa. Annat tulitukea ilmasta käsin jonka 

jälkeen jalkaudut kopterista ja autat tuhoamaan vihollisen. 

- Rasti on pitkärasti. 

- Pistelaskutapa on rajoittamaton. 

- Osuudella on 11 kpl 10p Jaster, 11kpl SRA-taulu, 4kpl EA-taulu. 

- Max. pistemäärä 220p. 

- Ampumaetäisyys on 2-100m. 

- Minimilaukausmäärä on 33. 

- Käsittelysektorit merkitty maastoon, ylös 90°. 

- Ampumasektorit merkitty maastoon, ylös vallin yläreuna. 

- Rastin suoritus alkaa timerin merkkiäänestä ja päättyy viimeiseen laukaukseen. 

- Lähtöasento alueella A istuen helikopterin kyydissä, jalat niille osoitetulla paikalla, aseen piippu osoittaen 45° 

kulmassa alaspäin, perä olkaa vasten, aseessa lipas kiinni, ladattu, varmistettu. 

- Äänimerkistä ammutaan alueelta A jasterit J1-5, alueelta B taulut T1-11 sekä jasterit J6-11. 

- Seinät jatkuvat ylöspäin äärettömyyteen. 

- Rakenteet ja taulut läpäisemättömiä. 

- Rangaistukset voimassa olevien sääntöjen mukaan. 
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Rasti 6. Kivääri: Rajajääkäri 

 

Euroopan poliittinen ilmapiiri on kiristinyt ja Suomen suurissa kaupungeissa on sabotoinnista 
johtuvia sähkökatkoja, tietoliikenneyhteyksiä häiritään jatkuvasti. Valmiutta on nostettu ja sinäkin 
olet ”ylimääräisissä kertausharjoituksissa”. Makaat tuliasemassa ja kuuntelet joukkueenjohtajasi kuulutusta 
kovaäänisestä. Sama kuulutus kuuluu nyt kolmatta kertaa: ”Älkää ylittkö valtakunnan rajaa tai avaamme tulen! 
Don't cross the border or we will shoot!” Käskyt kaikuvat kuuroille korville. Mietit-onko Suomi sodassa? Olenko 
minä se, joka ampuu sodan ensimmäisen laukauksen? Käynnistääkö minun laukaukseni sodan? Tunnuksettomien 
aseistettujen joukkojen agressiivinen hyökkäys Suomen rajan yli keskeyttää pohdintasi ja toteat että nyt on pakko 
toimia. 
 
- Rasti on pitkärasti. 
- Pistelaskutapa on rajoittamaton. 
- Osuudella on 15 SRA-taulua, 2kpl Plate ja 4kpl EA-taulua. 
- Max. pistemäärä 160p. 
- Ampumaetäisyys on 15-50m. 
- Minimilaukausmäärä on 32. 
- Käsittelysektorit sivuille merkitty keltaisin merkein, ylös 90°. 
- Ampumasektorit merkitty sivuille punaisin merkein, ylös vallin yläreuna. 
- Rastin suoritus alkaa timerin merkkiäänestä ja päättyy viimeiseen laukaukseen 
- Lähtöasento maaten tuliasemassa, kivääri ladattu, varmistettu ja tähtäinkuva ensimmäisestä taulusta. 
- Äänimerkistä ammutaan taulut T1-3 alueelta A, edetään alueelle B ja C joista ammutaan taulut T4-14 sekä platet 
P1-2 sektorien puitteissa. 
- Rakenteet ja taulut ovat läpäiseviä. 
- Rangaistukset voimassa olevien sääntöjen mukaan. 
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Rasti 7. Pistooli: Harjoitusjääkäri 

 

Poliittinen tilanne on kärjistynyt äärimmilleen ja neuvotteluyhteys on katkennut. Olet käskettynä ”ylimääräisen 

kertausharjoitukseen” ja harjoittelet pistooliammuntaa perustuskeskuksen takapihalle perustetulla 

rynnäkkökiväärien kenttäkohdistuspaikalla. Harjoittelusi keskeytyy kahden laukauksen jälkeen kun penkka alkaa 

ampumaan takaisin. Nyt on pakko toimia! 

- Rasti on pitkärasti. 

- Pistelaskutapa rajoittamaton. 

- Osuudella on 9kpl SRA-tauluja, 8kpl 5p Plate ja 1kpl pistoolikoulutaulu M03 

- Max. pistemäärä 140p. 

- Ampumaetäisyys on 8-25m. 

- Minimilaukausmäärä on 28. 

- Käsittelysektorit sivuille merkitty maastoon keltaisin kepein, ylös 90°. 

- Ampumasektorit sivuille merkitty punaisin kepein, ylös vallin yläreuna. 

- Rastin suoritus alkaa timerin merkkiäänestä ja päättyy viimeiseen laukaukseen. 

- Lähtöasento alueelta A, pistooli lipas irti lataamattomana pöydällä, myös aseessa käytettävä lipas pöydällä. 

- Äänimerkistä ammutaan koulutauluun 2 lks alueelta A, siirrytään alueelle B josta ammutaan Platet P1-8, edetään 

alueelle C josta ammutaan taulut T1-9. 

- Rakenteet ovat läpäisemättömiä. 

- Koulutaulun keskirinki 5p, muu alue 2p. 

- Mikäli ampuja ei käytä aloituksessa pöydällä olevaa lipasta tuomitaan 1kpl toimintavirhe. 

- Rangaistukset voimassaolevien sääntöjen mukaan. 
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Rasti 8. Pistooli: Perusjääkäri 

 

”Ei sinne ketään tule, turha sinne on asetta mukaan ottaa” sanoi komppapäällikkö.  

Näet kuitenkin jo kaukaa päällikön erehtyneen. Pistooli vyöltä ja perusjääkärinä sankartöihin. 

- Rasti on pitkärasti. 

- Pistelaskutapa on rajoittamaton. 

- Osuudella on 17kpl SRA-tauluja ja 4kpl 5p Jaster. 

- Max. pistemäärä 190p. 

- Ampumaetäisyys on 3-60m. 

- Minimilaukausmäärä on 38. 

- Käsittelysektori sivuille merkitty sektorimerkein, ylös 90°. 

- Ampumasektori merkitty ampumapaikoittain (Huom! Pv:n ratakohtainen piirusääntö), yläraja taustavalli. 

- Rastin suoritus alkaa timerin merkkiäänestä ja päättyy viimeiseen laukaukseen. 

- Lähtöasento normaalisti seisten merkityltä paikalta alueelta A, pistooli kotelossa, ladattu ja varmistettu. 

- Äänimerkistä ammutaan Jasterit J1-4 alueelta A ja taulut T1-T17 alueilta B – E. 

- Rangaistukset voimassaolevien sääntöjen mukaan. 
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Rasti 9. Haulikko: Radiojääkäri 

 

Radiojääkärin asiantuntemuksesi on johtanut sinut vihulaisen viestiväline-serverikeskukseen.  

Tuhoat laitteet haulinheittimelläsi, käyttäen a-tarvikkeena haulipatruunaa max 3,5mm. 

- Rasti on pitkärasti. 

- Pistelaskutapa on rajoittamaton. 

- Osuudella 12kpl Pepper Popperia. 

- Max. pistemäärä 60p. 

- Ampumaetäisyys on 8-12m. 

- Minimilaukausmäärä on 12. 

- Käsittelysektorit sivuille merkitty maastoon keltaisin kepein, ylös 90°. 

- Ampumasektorit merkitty sivuille punaisin kepein, ylös vallin yläreuna. 

- Rastin suoritus alkaa timerin merkkiäänestä ja päättyy viimeiseen laukaukseen. 

- Lähtöasento seisten merkityltä paikalta, haulikko ladattu ja varmistettu. 

- Äänimerkistä ammutaan PP1-3 alueelta A, PP4-9 alueelta B PP10-12 alueelta C. 

- Rakenteet ovat läpäisemättömiä. 

- Rangaistukset voimassaolevan sääntöjen mukaan. 
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Rasti 10. Haulikko: Esikuntajääkäri 

 

Istut esikunnan konttisaunan pukuhuoneessa ja katsot ikkunasta kun vihollinen lähestyy.  

Mukanasi on vain haulikko, mutta onneksi myös täyteisiä. Päätät tajoilla partiolle lyijyä. 

- Rasti on pikarasti. 

- Pistelaskutapa on rajoittamaton. 

- Osuudella on 4kpl SRA-taulua (1 lks / taulu)  ja 5kpl 10p Pepper Popper. 

- Max. pistemäärä 90p. 

- Ampumaetäisyys on 50-60m. 

- Minimilaukausmäärä on 9. 

- Käsittelysektori sivuille merkitty sektorimerkein, ylös 90°. 

- Ampumasektori merkitty ampumapaikoittain (Huom! Pv:n ratakohtainen piirusääntö), yläraja taustavalli. 

- Rastin suoritus alkaa timerin merkkiäänestä ja päättyy viimeiseen laukaukseen. 

- Lähtöasento seisten merkityllä paikalla, piippu 45° alas, ladattu ja varmistettu. 

- Äänimerkistä ammutaan maalit täyteisillä ampumapaikalta A, seinissä olevista aukoista. 

- Rangaistukset voimassaolevien sääntöjen mukaan. 
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Rasti 11. Pistooli: Lapiojääkäri 

 

Olet kaivamassa miinaa vihollisen mökin edustalle kun sinut yllätetään. Vaikka hoitelet yllättäjän heti kättelyssä 

lapiolla, kerkeää hälytys tulla ja joudut tarttumaan pistooliin ja ”siivoamaan” koko tontin. 

 

- Rasti on pitkärasti. 

- Pistelaskutapa on rajoittamaton. 

- Osuudella on 12kpl Jaster, 1kpl lapiolla kaadettava maali. 

- Max. pistemäärä 130p. 

- Ampumaetäisyys on 45-50m. 

- Minimilaukausmäärä on 12. 

- Käsittelysektorit sivuille merkitty keltaisin kepein, ylös 90°. 

- Ampumasektorit sivuille merkitty punaisin kepein, ylös vallin yläreuna. 

- Rastin suoritus alkaa timerin merkkiäänestä ja päättyy viimeiseen laukaukseen. 

- Lähtöasento alueelta A, kahdella kädellä lapiosta kiinni pitäen siten, että lapion kärki koskettaa lavaa, pistooli 

ladattuna ja varmistettuna kotelossa. 

- Äänimerkistä kaadetaan lapiolla reagoiva maali ja ammutaan taulut merkityltä alueelta kun näkyvät. 

- Rakenteet ovat läpaisemättömiä. 

- Rangaistukset voimassa olevien sääntöjen mukaan. 
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Rasti 12. Pistooli: Jääkäriupseeri 

 

Olet kaukopartiossa panostamassa vihollisen rakennuksia, kun joudut yllätetyksi. Nyt ei ole aikaa repiä kivääriä 

selästä, joten ostat muutaman lisäsekunnin laukaisemalla jo asennetut panokset aiheuttaen kaaoksen vihollisen 

keskuudessa ja eliminoit omaan vanhenemiseesi kohdistuvan uhkan käsiaseellasi. Räjäyttämäsi rakennuksen 

raunioissa leijuva savu ja pöly haittaa näkyvyyttä, mutta hoidat homman loppuun. 

- Rasti on pitkärasti. 

- Pistelaskutapa on rajoittamaton. 

- Osuudella on 11kpl SRA-tauluja. 

- Max. pistemäärä 110p. 

- Ampumaetäisyys on 5-12m. 

- Minimilaukausmäärä on 22. 

- Käsittelysektorit sivuille merkitty keltaisin kepein, ylös 90°. 

- Ampumasektorit sivuille merkitty punaisin kepein, ylös vallin yläreuna . 

- Rastin suoritus alkaa timerin merkkiäänestä ja päättyy viimeiseen laukaukseen. 

- Lähtöasento merkityllä paikalla redgun selässä, kädet heilurin narulla, toinen polvi maassa. Pistooli ladattu ja 

varmistettu, kotelossa. 

- Äänimerkistä vedetään heilurit narusta liikkeelle ja ammutaan taulut T1-T11 alueelta A ja B. 

- Kovat rakenteet ovat läpaisemättömiä, taulut ja rakennusmuovinen seinä ovat läpäiseviä. 

- Rangaistukset voimassa olevien sääntöjen mukaan. 


