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Johdanto
Sovellettu reserviläisammunta (lyhenne SRA) on reserviläisjärjestöjen kilpaurheilulaji, jonka
tavoitteena on parantaa reserviin kuuluvien asevelvollisten ampumataitoa ja
kenttäkelpoisuutta. SRA:ssa on mahdollista kilpailla sekä kansainvälisellä että kansallisella
tasolla. Suomessa SRA toiminnan järjestämisestä vastaa Reserviläisurheiluliitto ry (lyhenne
RESUL) yhteistyössä lajin kansainvälisen kattojärjestön kanssa.
Tässä ohjeessa kuvataan sovelletun reserviläisammunnan Suomen organisaatio ja toiminnan
käytännön järjestelyt.
SRA:ssa järjestetään:
1) Valtakunnallinen mestaruuskilpailu vuosittain (RESUL SRA-SM)
2) Reserviläisurheiluliiton jäsenyhdistysten järjestämiä kilpailuja ja sarjakilpailuja.
3) Yksittäisten paikallisyhdistysten kilpailuja ja sarjakilpailuja sekä yhdistysten välisiä
kilpailuja.
Kilpailut voivat olla kaikille harrastajille avoimia tai harkittujen kriteerien mukaan rajattuja.
Suomalaiset ampujat voivat myös osallistua kansainväliseen kilpailutoimintaan (esim. Eesti
Reserväelaste Laskespordiliit:n järjestämiin kilpailuihin Virossa).
Nimikettä ”Sovellettu reserviläisammunta” tai rekisteröityä tavaramerkkiä ”SRA” saa käyttää
vain lajiesittelyistä, koulutuksista, harjoituksista ja kilpailuista, joissa noudatetaan tässä
asiakirjassa esitettyjä määrittelyjä sekä kulloinkin voimassa olevia Reserviläisurheiluliitto ry:n
SRA sääntöjä. Sääntöjä voidaan tarkentaa teknisillä liitteillä ja täydentää muilla liiton tai
SRA-toimikunnan julkaisemilla määräyksillä tai ohjeistuksilla.

Lajikuvaus
Sovelletun reserviläisammunnan tarkoitus on kehittää reserviläisten tilanteenmukaista
ampumataitoa ja maanpuolustuskykyä käyttäen nykyaikaisia palvelusaseita tai niiden
itselataavia kertatuliversioita sekä niille tyypillisiä asevarusteita. Näitä ovat esimerkiksi
aseissa yleisesti käytettävät lippaat, tähtäinlaitteet, etujalat, säädettävät tukit ja kädensijat.
Jokaiseen ampumasuoritukseen laaditaan ampumatehtävä, jossa ampuja joutuu toimimaan
annetun tilannekuvauksen edellyttämällä tavalla. Ammuttavien taulujen muotoa, etäisyyttä
tai sijoittelua ei ole vakioitu, vaan maalit sijoitetaan tilannekuvauksen mukaisesti ottaen
huomioon radan olosuhteet ja turvallisuus. Ampujan saavuttama tulos muodostuu
tarkkuudesta ja nopeudesta suhteessa muihin kilpailijoihin.
SRA:ssa otetaan huomioon ampumatekniikoissa sekä välineistössä tapahtuva tekninen
kehitys sopeuttaen lajia tarvittaessa vastaamaan uusimpia välineitä ja menetelmiä. SRA:ssa
järjestetään lajiesittelyä, koulutusta, harjoituksia ja kilpailuja. Ampujien taidot mitataan
kilpailuissa, joihin suunnitellaan kilpailukohtaisesti erilaiset ampumasuoritukset. SRA
RESUL:n hallitus on hyväksynyt tämän ohjeen käyttöön otettavaksi 19.5.2021.
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kilpailunjärjestämisohjeessa on tarkempaa tietoa ja ohjeistusta ampumatehtävien
suunnittelusta ja toteutuksesta. SRA-toimintaan osallistuvilta ampujilta sekä harjoitusten ja
kilpailujen järjestäjiltä edellytetään riittävää tieto- ja taitotasoa ampumalajista. Tämän
saavuttamiseksi tarvittava koulutusmenettely määritellään jäljempänä. Määrämuotoinen
koulutusvaatimus on välttämätön ampumaturvallisuuden sekä tehtäväsuunnittelun tason
varmistamiseksi.
RESUL:n SRA-toimikunta voi antaa ulkomaalaisille organisaatioille ja niiden ampujille
osallistumisoikeuden kilpailuihin, mikäli se on arvioinut ampujien turvallisuuskoulutuksen ja
-osaamisen tason riittäväksi.

SRA-organisaatio
SRA:n käytännön järjestämistä varten RESUL:n hallitus on asettanut sääntöjensä mukaisesti
SRA-toimikunnan. Kansainvälinen toiminta tapahtuu yhteistyössä SRA:n kansainvälisen
kattojärjestön kanssa.
Lajiesittelyjen, kurssien, harjoitusten ja kilpailujen järjestäjinä voivat toimia RESUL:n
jäsenyhdistykset, niihin kuuluvat yhdistykset, MPK tai luvan saaneet RESUL:n
yhteistyökumppanit.
Tapahtumien järjestämisessä on noudatettava RESUL:n ja SRA-toimikunnan julkaisemia
ohjeita ja kansainvälisessä toiminnassa myös lajin kattojärjestön ohjeita.

Käsitteet
SRA-toimintaan liittyvät seuraavat nimikkeet:
SRA-ampuja
SRA-tuomari
SRA-kouluttaja
SRA-ylituomari
SRA-yhteyshenkilö
SRA-toimikunta
SRA-rekisteri
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SRA-ampuja
SRA-ampuja on henkilö, joka täyttää vaatimukset:
- Omaa yleiset edellytykset saada ase- tai rinnakkaislupa.
- Hyväksytysti suoritettu SRA-ampujan koulutus.
- SRA-kouluttajan hyväksyntä.
- Merkitty SRA-rekisteriin SRA-ampujana.
Kun ampuja on rekisteröity ja maksanut SRA-korttimaksun, toimitetaan hänelle
SRA-ampujakortti. Saatuaan SRA-ampujapätevyyden henkilö voi osallistua SRA-harjoituksiin
ja –kilpailuihin.

SRA-tuomari
SRA-tuomari on henkilö, joka täyttää vaatimukset:
- Harrastanut SRA:ta ampujana aktiivisesti vähintään yhden vuoden. SRA-toimikunnan
myöntämällä luvalla erityisen aktiivinen toiminta tai kokemus muista toiminnallisista
ampumalajeista voi lyhentää vaadittua aikaa.
- Kokemusta vähintään piiritason SRA-kilpailuista kilpailijana ja toimitsijana. Kokemus tulee
olla hankittu korkeintaan viisi vuotta aikaisemmin.
- Hyväksytysti suoritettu SRA-tuomarikoulutus.
- SRA-ylituomarin hyväksyntä.
- Merkitty SRA-rekisteriin SRA-tuomarina.
SRA-tuomarikoulutuksen suorittaneista henkilöistä lähetetään ilmoitus SRA-rekisteriin.
Saatuaan tuomaripätevyyden henkilö voi toimia harjoituksissa ja kilpailuissa
tuomaritehtävissä sekä SRA-kilpailun johtajana, ratamestarina ja teknisenä asiantuntijana.
SRA-ampujan koulutuksen ampumakokeita SRA-tuomari voi ottaa vastaan puolen vuoden
harjaantumisajan jälkeen.

SRA-kouluttaja
SRA-kouluttaja on henkilö, joka täyttää vaatimukset:
- Aktiivista työskentelyä SRA-tuomarina vähintään 2 vuotta. SRA-toimikunnan myöntämällä
luvalla erityisen aktiivinen toiminta tai kokemus muista toiminnallisista ampumalajeista voi
lyhentää vaadittua aikaa.
- Kokemusta vähintään yhdistystason SRA-kilpailun kilpailunjohtajana tai ratamestarina.
- Kokemusta tuomarina yli 100 ampujan avoimesta, vähintään piiritason, kilpailuista.
- Kokemusta SRA-ampujan koulutuksen kouluttajan tehtävistä.
- Piirin tai vastaavan puolto huomioiden henkilön soveltuvuus tehtävään, vaatimusten
täyttyminen ja alueellinen tarve.
- SRA-toimikunnan hyväksyntä.
- Merkitty SRA-rekisteriin SRA-kouluttajana.
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Vaaditut kokemukset tulee olla hankittu korkeintaan viisi vuotta aikaisemmin.
SRA-kouluttajapätevyyden myöntämisestä lähetetään ilmoitus SRA-rekisteriin. Saatuaan
kouluttajapätevyyden henkilö voi toimia pääkouluttajana SRA-ampujan koulutuksissa.

SRA-ylituomari
SRA-ylituomari on henkilö, joka täyttää vaatimukset:
- Aktiivista työskentelyä SRA-kouluttajana vähintään 3 vuotta. Erityisen aktiivinen toiminta
SRA-kouluttajana tai RESUL:n SRA-toimikunnassa voi lyhentää vaadittua aikaa.
- Kokemusta vähintään piiritason SRA-kilpailun kilpailunjohtajana tai ratamestarina.
- Kokemusta SRA-ampujan koulutuksen pääkouluttajan tehtävistä.
- Kokemusta SRA-tuomarikoulutuksen kouluttajan tehtävistä.
- Hyvä sääntöjen ja ampumalajin periaatteiden tuntemus.
- RESUL:n SRA-toimikunnan puolto huomioiden henkilön soveltuvuus tehtävään,
vaatimusten täyttyminen ja alueellinen tarve.
- RESUL:n hallituksen hyväksyntä.
- Merkitty SRA-rekisteriin SRA-ylituomarina.
Vaaditut kokemukset tulee olla hankittu korkeintaan viisi vuotta aikaisemmin.
SRA-ylituomaripätevyyden myöntämisestä lähetetään ilmoitus SRA-rekisteriin. Saatuaan
ylituomaripätevyyden henkilö voi toimia pääkouluttajana SRA-tuomarikoulutuksissa.

SRA-yhteyshenkilö
SRA-yhteyshenkilö on RESUL:n piiritason tai vastaavan jäsenorganisaation henkilö, joka
hoitaa SRA-toimintaan liittyviä tiedotus- ja yhteysasioita piirinsä alueella. SRA-yhteyshenkilö
toimii lajiesittely-, koulutus-, harjoitus-, ja kilpailutoiminnan yhteyshenkilönä alueensa
kilpailijoiden, paikallisyhdistysten sekä liiton SRA-toimikunnan välisessä asioiden hoidossa.
SRA-yhteyshenkilö toimii tiiviissä yhteistyössä alueensa SRA-kouluttajien ja -ylituomarien
kanssa. Tehtävän hoidosta sopivat piiri sekä SRA-toimikunta.

SRA-toimikunta
SRA-toimikunta on ampumalajia ja sen kilpailutoimintaa kehittävä, organisoiva ja valvova
RESUL:n hallituksen asettama toimielin. RESUL:n hallitus muodostaa toimikunnan
asiantuntijoista, joilla on kokonaisuutena maanpuolustustyön, ampumakilpailutoiminnan
sekä SRA lajikehityksen kannalta tarpeellinen ja monipuolinen näkemys ja kokemus.
Voimassa olevat kilpailusäännöt hyväksyy RESUL:n hallitus toimikunnan esitysten pohjalta.
Käytännön lajiesittely-, koulutus-, ja kilpailutoiminnan organisoi ja ohjeistaa SRA-toimikunta.
SRA-toimikunta voi antaa lajin sääntöjen sallimissa puitteissa sääntöjä täydentäviä ja
tarkentavia lisäohjeita ja -määräyksiä.
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SRA-rekisteri
SRA-rekisteri on RESUL:n hyväksymän rekisterinhoitajan ylläpitämä luettelo SRA-toimintaan
hyväksytyistä ampujista, tuomareista, kouluttajista ja ylituomareista. Rekisteriä ylläpidetään
RESUL:n toimistoon lähetettyjen ja arkistoitavien ampuja- ja tuomari-ilmoitusten sekä
kouluttaja- ja ylituomaripäätösten perusteella. Kaikkien ilmoitusten ja päätösten tulee olla
tarpeellisin hyväksynnöin ja allekirjoituksin vahvistettuja. Rekisterisisältö on suojattu ja
käyttöoikeudet on rajoitettu tietosuojasäännösten mukaisesti.

SRA:n ampujakoulutuksen järjestäminen
SRA:n ampujakoulutuksen voi järjestää RESUL:n jäsenyhdistys, siihen kuuluva yhdistys, MPK
tai luvan saanut RESUL:n yhteistyökumppani. Pääkouluttajalla on oltava vähintään
SRA-kouluttajapätevyys. Hän valvoo kurssin sääntöjen- ja asianmukaisuuden. Muuna
kouluttajana voi toimia tuomaripätevyyden omaava henkilö. Ilman patruunoita tapahtuvan
ampumatekniikan ja asekäsittelyn osuuden kouluttajana voi toimia myös kokenut SRAampuja. Koulutuksessa käytettävän koulutussuunnitelman, kirjallisen materiaalin,
teoriakokeen ja ampumakokeen on oltava SRA-toimikunnan hyväksymiä.
Koulutustapahtumalle on pyydettävä ennakkoon SRA kurssinumero, joka merkitään
koulutuksen ampujailmoituksiin. Voimassa oleva koulutusmateriaali, koulutuksen
järjestämisohjeet sekä läpäisyvaatimukset ovat saatavissa SRA kouluttajille RESUL:n
toimistosta, Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki tai SRA-toimikunnalta. Koulutusmateriaalin
muutoksista pyritään kouluttajia informoimaan myös rekisterin käyttöön perustuvan
sähköisen kouluttajajakelun kautta. Koulutukseen voidaan vaatia minimiosallistujamäärä.

SRA-tuomarikoulutuksen järjestäminen
Tuomarikoulutuksen voi järjestää RESUL:n jäsenyhdistys, siihen kuuluva yhdistys, MPK tai
luvan saanut RESUL:n yhteistyökumppani. SRA-ylituomari toimii tuomarikurssin
pääkouluttajana. Kurssilla on käytettävä toimikunnan hyväksymää koulutus- ja
koemateriaalia. Järjestämiseen liittyvistä käytännön asioista on tarvittaessa otettava yhteys
SRA-toimikuntaan hyvissä ajoin ennen kurssia. Koulutukseen voidaan vaatia
minimiosallistujamäärä.

SRA-kouluttajaksi hyväksyminen
SRA-kouluttajaksi hyväksymistä voivat RESUL:n alaiset yhdistykset ja yhteistyökumppanit
hakea omille jäsenilleen vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemukseen liitettävästä
ampuma-CV:stä tulee ilmetä SRA-kouluttajan pätevyysvaatimusten täyttyminen. Hakemus
osoitetaan RESUL:n SRA-toimikunnalle. Se toimitetaan piirin tai vastaavan SRA-asioita
hoitavalle taholle, esim. piirin ampumatoimikunnalle, piirin SRA-toimikunnalle tai
SRA-yhteyshenkilölle, puoltoa varten. Henkilön soveltuvuuden, pätevyysvaatimusten
täyttymisen ja alueellisen tarpeen arvioinnin jälkeen laaditaan mahdollinen puoltolausunto.
Puolletut hakemukset toimitetaan edelleen RESUL:n SRA-toimikunnalle hyväksyttäväksi.
RESUL:n hallitus on hyväksynyt tämän ohjeen käyttöön otettavaksi 19.5.2021.
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SRA-ylituomariksi hyväksyminen
SRA-ylituomariksi hyväksymistä voivat RESUL:n alaiset piirit tai vastaavat sekä
yhteistyökumppanit hakea omille jäsenilleen vapaamuotoisella hakemuksella. Piiriä voi
edustaa sen SRA-asioita hoitava taho, esim. piirin ampumatoimikunta, piirin SRA-toimikunta
tai SRA-yhteyshenkilö. Hakemukseen liitettävästä ampuma-CV:stä tulee ilmetä
SRA-ylituomarin pätevyysvaatimusten täyttyminen. Hakemus osoitetaan RESUL:n
hallitukselle. Se toimitetaan RESUL:n SRA-toimikunnalle puoltoa varten. Henkilön
soveltuvuuden, pätevyysvaatimusten täyttymisen ja alueellisen tarpeen arvioinnin jälkeen
laaditaan mahdollinen puoltolausunto. Puolletut hakemukset SRA-toimikunta toimittaa
edelleen RESUL:n hallitukselle hyväksyttäväksi.

SRA-rekisterin pitäminen
RESUL pitää SRA-rekisteriä, johon merkitään SRA-ampujat, -tuomarit, -kouluttajat ja
-ylituomarit. Rekisterissä on tieto siitä, milloin pätevyys tai kelpoisuus on saatu sekä tieto
myöntäjästä. Rekisterin toimintatavat ja tarkempi määrittely teknisten asioiden ja rekisteriin
kirjattavien tietojen osalta esitetään erillisessä rekisteriselosteessa. Jäsenpiiriensä
yhteyshenkilöille RESUL toimittaa pyydettäessä piirikohtaisen listan rekisteristä. Rekisteriin
merkitty henkilö voi tarkistaa häntä koskevat tiedot rekisterin ylläpitäjältä. Rekisteriin
merkitty kelpoisuus voidaan peruuttaa rekisteriin merkityn pyynnöstä. Lisäksi
SRA-toimikunta tai RESUL:n hallitus voi päättää kurinpitosäädösten mukaisesti
kelpoisuuksien peruutuksista, kun siihen on olemassa liiton toiminnan ja tarkoituksen
kannalta painava peruste.
Rekisterissä voidaan ylläpitää myös tiedot SRA-kelpoisista ulkomaisista ampujista.

SRA:n ampujan korttien myöntäminen
SRA:n ampujakurssista vastaava SRA-kouluttaja toimittaa kurssin läpäisseestä ampujasta
täytetyn ilmoituskaavakkeen SRA-ylituomarille tai RESUL:n toimistoon, joka toimittaa tiedot
edelleen SRA-rekisteriin merkittäväksi. Ampuja merkitään rekisteriin, kun ampujailmoitus on
toimitettu ylituomarin allekirjoittamana RESUL:lle ja kurssin käynyt henkilö on tilannut
ampujakortin ja maksanut SRA rekisteröintimaksun. Kun henkilö on merkitty SRA-rekisteriin,
saa hän SRA-ampujanumeron ja sitä vastaavan ampujan kortin. Kortti on voimassa RESUL:n
määrittelemän ajan. Nykyiset kortit ovat voimassa toistaiseksi. Tuhoutuneen tai kadonneen
kortin tilalle saa rekisterinpitäjältä uuden kortin ampujan pyynnön perusteella. Uusimisesta
voidaan periä kohtuullinen korvaus.
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SRA-tuomari- ja SRA-kouluttajakorttien myöntäminen
Rekisteriin tuomariksi ja kouluttajiksi merkityt henkilöt voivat halutessaan tilata tuomari- tai
kouluttajakortin korvausta vastaan. Tuomaripätevyys ja SRA-kouluttajakelpoisuus ovat
voimassa RESUL:n määrittelemän ajan. Nykyiset kortit ovat voimassa toistaiseksi.

Kysymysten ja palautteen välittäminen SRA-toimikunnalle
SRA-toimikunta toivoo piireiltä, yhdistyksiltä ja lajiharrastajilta palautetta ja perusteltuja
esityksiä lajin sekä lajisääntöjen kehittämiseksi. Aineistoa voi lähettää RESUL:n toimistoon tai
toimikunnan ilmoittamaan sähköpostiin, mistä se lähetetään edelleen käsiteltäväksi
toimikunnalle. Kirjalliseen palautteeseen pyritään erikseen pyydettäessä mahdollisuuksien
mukaan vastaamaan suoraan esittäjälle. Palautetta käsitellään toimikunnassa säännöllisesti.
Vastauksia kysymyksiin julkaistaan reserviläisurheiluliiton SRA-sivuilla (www.resul.fi) ja
palautteen perusteella koostettuja artikkeleita pyritään mahdollisuuksien mukaan
toimittamaan maanpuolustusjärjestöjen julkaisuihin. SRA:sta kiinnostuneille ylläpidetään
Internet keskustelupalstaa, missä voi esittää kysymyksiä lajista.

Ilmoitukset kilpailutapahtumista ja kilpailujen järjestäminen
SRA-toimikunta yhdessä piirien ja yhdistysten kanssa organisoi vuosittaiset SM-kilpailut.
Muista kilpailutapahtumista, kuten piirien omista kilpailusarjoista toivotaan ilmoitettavan
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa SRA-toimikunnalle. Kilpailutoiminnasta pystytään näin
saamaan ilmoitukset ja osallistumiskutsut ajoissa kilpailuista kiinnostuneille ampujille. On
suositeltavaa, että kilpailut pidetään kaikille harrastajille avoimina.
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