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HELSINGIN VARUSKUNNAN AMPUJIEN (HVA) KILPAILUOHJEISTO 

Tämä kilpailuohjeisto ovat koottu toimintasäännöstä, toimintasuunnitelmista, hallituksen 
toimenkuvasta ja perimätiedosta, jonka katkeaminen tuon tuostakin on vaatinut kirjoitustarpeen. 

Olkoon tämän ohjeiston kehittäminen jokaisen toimihenkilön sydäntä lähellä. 

HVA:n ohjelmassa on vain kivääri- ja pistoolilajeja sekä practical, joten seuraavassa tarkastellaan 
osallistumista ainoastaan näihin lajeihin. 

Luettelot kuten ”kiertopalkintojen haltijat”, ”vuoden ampujat” yms., jotka vaativat vuosittaista 
täydentämistä ja jotka aiemmin olivat tämän ohjeiston liitteinä, on siirretty säilytettäväksi vain 
kotisivujen ”Hall of Fame” osiossa. 
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1. Yleistä 
HVA kuuluu Suomen Ampumaurheiluliiton (SAL) Etelä-Suomen alueeseen ja osallistuu sen 
toimintaan. Lajeina ovat SAL:n lajit. 

 

1.1. Kilpailujen jako 
HVA:n jäsenet voivat osallistua ja edustaa seuraa alla mainituissa kilpailuissa. 

Paikallinen taso 
- seuran jäsentenväliset kilpailut = jäsenkilpailu. Kaikki jäsenkilpailut ovat HVA:n 

harjoituskilpailuja 
- kahden seuran väliset kilpailut, seuraottelu 
- Muita paikallisia kilpailuja, joissa voi tarkistaa tuloskunnon, ovat puulaakikilpailut ja kunnan 

mestaruuskilpailut 

Kansallinen taso 
- avoimet alueelliset kilpailut 
- alueen mestaruuskilpailut 
- kansalliset kilpailut 
- Suomen mestaruuskilpailut 

Kansainvälinen taso 
HVA:n jäsen voi osallistua kansainvälisiin kilpailuihin edustaen Suomea. Joissakin tapauksissa on 
mahdollista edustaa HVA:ta myös kansainvälisissä kilpailuissa asia jota seura ei ylenkatso. 

 

1.2. Kilpailuissa sovellettavat säännöt 
Kaikissa kilpailuissa noudatetaan SAL:n sääntöjä, pienin poikkeuksin. Merkittävimpiä poikkeuksia 
ovat sarjojen N, N50, N60, Y75 ja Y80 lisäys eräissä lajeissa, laukausmäärien muutto ja paikattujen 
taulujen käyttö. Lisäksi hyvin tunnettuja tulossa olevia kansainvälisiä sääntömuutoksia voidaan 
soveltaa jaoston harkinnan mukaan kilpailukohtaisesti ennen niiden voimaantuloa SAL:n säännöissä. 
Harjoituskilpailuissa pyritään säilyttämään osumien tulkkausedellytykset. Seuran kilpailuissa ei 
käytetä taustapahveja. 

 

1.3. Sarjajako 

Pistoolin ja kiväärin sarjajako 
 
M = kaikki miehet ja pojat ikään katsomatta 
N = kaikki naiset ja tytöt ikään katsomatta 
M20, M18, M16 = kalenterivuonna enintään 20 (18, 16) vuotta täyttävä poika 
N20, N18, N16 = kalenterivuonna enintään 20 (18, 16) vuotta täyttävä tyttö 
M50 = kalenterivuonna vähintään 50 vuotta täyttävä mies 
N50, N60 = kalenterivuonna vähintään 50 (60) vuotta täyttävä nainen 
Y60, Y70, Y75, Y80 = kalenterivuonna vähintään 60 (70, 75, 80) vuotta täyttävä mies tai nainen 
 
14-vuotiailla ja nuoremmilla lapsilla on omat tukisarjansa. 

Practicalin sarjajako 
Practicalin sarjajako määräytyy IPSC:n sääntöjen mukaan. 
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1.4. Kiertopalkinnot 
Hallitus hyväksyy tai ratkaisee kiertopalkintojen säännöt. Lahjoittajan esitys otetaan huomioon. 

 

1.5. Henkilökohtainen vakuutus 
Seuran jäsenellä tulee olla SAL:n lisenssi kilpailutoiminnassa - lukuun ottamatta seuran sisäisiä 
kilpailuja tai kahden seuran välisiä seuraotteluja. Lisenssilomakkeita on SAL:n kotisivulta. 

 

1.6. Osanotto-oikeus ja edustus 
Jäsen edustaa sitä seuraa kalenterivuoden, jonka edustajana hän ampuu kalenterivuonna 
ensimmäisen kansallisen tai alueellisen tason kilpailunsa (SAL KY 2.2). 

SM-kilpailuihin voivat seurasta osallistua halukkaat HVA:ta edustavat henkilöt. Joihinkin lajeihin tai 
sarjoihin on liitto asettanut tulosrajat tai karsintakilpailut. SM-kilpailuihin osallistuvilla tulee olla 
vähintään II luokan tuomarikortti (pl. sarjat Y60, Y70 ja Y75) (SAL KY 7.3.1). Alueen 
mestaruuskilpailuihin voivat osallistua kaikki halukkaat seuraa edustavat jäsenet. SM- ja AM-
kilpailuissa osallistujalta vaaditaan voimassa oleva lisenssi (SAL KY 2.1.4) 

Seuran mestaruudesta voivat kamppailla kaikki seuran jäsenet riippumatta edustamastaan seurasta. 

 

1.7. Yhteistoimintakysymykset 
Liiton järjestämien kilpailujen vaatima yhteistoiminta määritellään jo niiden suunnitteluvaiheen aikana 
liiton taholta. Suurimpana vaikuttimena tässä ovat rataolosuhteet. Aluemestaruuskilpailut pistooli- ja 
kiväärilajeissa järjestetään yhteistoiminnassa alueen ampumaseurojen kanssa. 

Santahaminan ampumaratojen pl. 50m rata käyttövuorot jaetaan käyttövuorojen jakokokouksissa 
toukokuussa ja marraskuussa puoleksi vuodeksi eteenpäin. Kokouksessa jaetaan vuorot ensisijaisesti 
Puolustusvoimien yksiköiden käyttöön. Kokouksen jälkeen ampumaratojen vapaaksi jääneiden 
vuorojen osalta varausmahdollisuus osoitetaan ensin muille viranomaiskäyttäjille ja seuraavaksi 
reserviläisjärjestöille/vast. (ml. ampumaseurat). 

Mikäli suunnitellaan toteutettavaksi kilpailuja, jotka vaativat useamman radan yhtäaikaista käyttöä tai 
useamman peräkkäisen päivän ratavarausta, tulee tästä tehdä ratojen käyttöanomus suoraan Kaartin 
Jääkärirykmentin komentajalle hyvissä ajoin ennen käyttövuorojen jakokokousta. 

50m radan hallinnointi ja käyttövuorojen jako HVA:n vastuulla. 

 

1.8. Vuoden ampuja 
Hallitus valitsee vuosittain VUODEN AMPUJAN kilpailumenestyksen perusteella. Tittelin julkistaminen 
tapahtuu seuran kevätkokouksessa, jossa jaetaan seuran sveitsiläisten ystävien, Stadtschützen 
Bernin jäsenten vuonna 1977 lahjoittama kiertopalkintokello. Luettelo vuoden ampujista on seuran 
kotisuilla osiossa ”Hall of Fame”. 

Kukin jaosto voi nimetä oman vuoden ampujansa. 

 

1.9. Jäsenistön tulos- ja aktiivisuusseuranta 
Jotta toimihenkilöt saisivat pidettyä tilastot ajan tasalla ja toimintakertomukseen näkyviin jäsenistön 
meriitit, pyydetään jäsenistöä tiedottamaan seuraavasti: 

Tulosseuranta: 
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Ampuja on vastuussa uuden seuranennätysilmoituksen tekemisestä lajin jaoston puheenjohtajalle. 
Jaoston puheenjohtaja esittelee kauden aikana ammutut ennätykset hallitukselle seuraavan vuoden 
ensimmäisessä kokouksessa hyväksyttäväksi uusiksi seuran ennätyksiksi. 

Aktiivisuusseuranta (Huom! tuomarikorttien uusimiset): 

Jäsen, jolla on tuomarikortti, on itse velvollinen varmistumaan siitä, että jäsensihteerillä on 
jäsentiedoissa oikea tuomariluokka ja kortin voimassaoloaika. Käydessään tuomarikurssilla jäsen 
raportoi suorittamansa tuomarikortin tason ja lajin seuran jäsensihteerille. Kurssimaksun jäsen voi 
anoa maksettavaksi seuran varoista jaoston puheenjohtajalle jättämällään anomuksella. 

Tuomarikortin omaavan jäsenen on itse huolehdittava korttiin tehtävien osallistumismerkintöjen 
hankkimisesta sekä kortin uusimismenettelyn toteuttamisesta. 

 

2. Suomen ampumamestaruuskilpailut 
2.1. Ilmoittautuminen ja korvaukset 
Jaostojen sihteerit ilmoittavat keskitetysti SM-kilpailuihin osallistuvat. Jäsenen tulee kuitenkin ilmoittaa 
itse onko saanut osallistumisoikeuden karsintakilpailujen kautta ja halukkuutensa osallistua. Jäsen voi 
ilmoittautua joko puhelimitse tai sähköpostilla jaoston sihteerille. 

Seura maksaa osallistumismaksun. Matkakulujen korvaamisesta seuran hallitus päättää vuosittain. 
Korvausten suuruus ja anomismenettely selviää Vuosiohjelman toimintasuunnitelmasta. 

 

2.2. Joukkuemitalit ja kiertopalkinnot 
Saavutetut joukkuemitalit luovutetaan seuran sihteerille arkistointia varten. Mahdolliset SM kilpailujen 
kiertopalkinnot luovutetaan jaoston puheenjohtajalle edelleen säilytettäväksi seurakaapissa. 
Kaiverruksista vastaa voittanut joukkue seuran laskuun. 

 

3. Alueen mestaruuskilpailut 
3.1. Yleistä 
Aluejaosto järjestää alueen mestaruuskilpailut yhdessä paikallisten seurojen kanssa. Jaostot 
ilmoittavat keskitetysti AM-kilpailuun ne jäsenet, jotka ovat ilmoittautumisajan kuluessa ilmoittautuneet 
jaostonsa sihteerille. Jälki-ilmoittautuminen tapahtuu suoraan järjestävälle seuralle myöhässä olevan 
jäsenen toimesta. Jälki-ilmoittautumisesta tulee ilmoittaa myös oman jaoston puheenjohtajalle, jotta 
osallistumismaksujen oikeellisuus voidaan tarkistaa. Seura maksaa osallistumismaksun. 
Matkakulujen korvaamisesta seuran hallitus päättää vuosittain. Korvausten suuruus ja 
anomismenettely selviää toimintasuunnitelmasta. 

 

3.2. Joukkuemitalit ja kiertopalkinnot 
Joukkue on velvollinen huolehtimaan joukkuemitalin jaoston sihteerille edelleen arkistoitavaksi. 
Mahdolliset kiertopalkinnot toimitetaan jaoston puheenjohtajalle edelleen sijoitettavaksi seuran 
kaappiin säilytykseen. Kaiverruksista vastaa joukkue seuran laskuun. 

 

4. Kansalliset kilpailut 
4.1. Yleistä 
SAL julkaisee vuosittain Kilpailukalenterin, jossa on erityisesti ulkoratakauden kilpailut 
ilmoittautumistietoineen. Kalenteria voi ostaa SLU:n myyntipalvelusta, Radiotie 20. Useat kilpailujen 
järjestäjät lähettävät seuroille myös kilpailukutsun kirjallisena tai sähköpostina ja/tai sijoittavat sen 
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Urheiluampujaan hyvissä ajoin ennen kilpailua. HVA:n jäsenten kannalta tärkeimmät kansalliset 
kilpailut tiedotetaan jäsenille. Kilpailukalenteri on myös Ampumaurheiluliiton kotisivuilla. Hesapoolin 
sivustosta löytää myös kansallisia kilpailuja. 

 

4.2. Ilmoittautuminen 
HVA:n jäsen ilmoittautuu omatoimisesti kansalliseen kilpailuun. Jaosto voi koota joukkueen ko. 
kilpailuun ja maksaa joukkuemaksun. Se on jopa suotavaa kilpailukokemuksen kehittämiseksi. 

 

4.3. Maksut ja korvaukset 
Kukin jäsen hoitaa kansallisen kilpailun osallistumismaksun itse yleensä ilmoittautumisen yhteydessä. 
Monet järjestäjät vaativat jälki-ilmoittautuneilta pienen lisämaksun. Korvauksista hallitus päättää 
vuosittain ja ne kirjataan toimintasuunnitelmaan. 

 

5. Kultahippukilpailut 
Liitto järjestää vuosittain koko maan kattavan tukiammunnan maakunta-, alue- ja finaalikilpailun 
nuorille sarjoissa 14, 12, 10 ja 8 vuotta talvikaudella ilma-aseilla ja alku- ja finaalikilpailun nuorille 
sarjoissa 12 ja 14 vuotta kesäkaudella ruutiaseilla. Tytöt ja pojat ampuvat samassa sarjassa. Seura 
voi osallistua joukkueella edellä mainittuihin sarjoihin. Kilpailuissa noudatetaan Suomen 
Ampumaurheiluliiton Tukiammunta- ja Kultahippukilpailusääntöjä. Jäsen hakeutuu näihin kilpailuihin 
itsenäisesti, mutta seuran nuoriso- ja valmennusjaosto avustaa opastamalla. Tavoitteena on 
kilpailukokemuksen hankkiminen. 

 

6. Seuraottelut 
6.1. Yleistä 
Hallitus päättää vuosittain seuraotteluiden lukumäärän jaostojen esityksestä. Tavoitteena on järjestää 
ne sellaisissa olosuhteissa ja kokoonpanoissa, että osallistujat saavat kilpailukokemusta ja virittyvät 
kamppailuun. 

Seuraottelut luetaan HVA:n sisäisiin kilpailuihin ja näin mahdollisesti kerryttävät osallistujien 
harrastuspisteitä. Tällä toivotaan jäseniltä aktiivisempaa osallistumista seuraotteluihin. 

 

6.2. Otteluun haastettuja seuroja ja lajeja ovat mm. seuraavat: 
Kiväärilajeissa 

• PAS vakiokivääri 30 ls 

 

Pistoolilajeissa 

• PAS pp/urheilu- ja vakiopistooli 
• SMY ilmapistooli, enintään 10 kilpailijan tulos ja  
•  iso-, vapaapistooli enintään viiden kilpailijan tulos 

 

Practical 

• UAY standard ja production pistooli 

• PAS standard ja production pistooli 
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6.3. Joukkueen kokoaminen seuraotteluun 
Jaosto vastaa joukkueen kokoamisesta otteluun. On toivottavaa, että ampujat saavat hyvissä ajoin 
tiedon tehtävästään ottelussa.  

 

Seuraottelut merkitään Vuosiohjelmaan ja, mikäli mahdollista, ampumarata, jolla ammutaan. 

 

7. Seuran sisäiset kilpailut 
7.1. Mestaruuskilpailut 

Yleistä 
Seuran mestaruuskilpailut merkitään Vuosiohjelmaan. Samalla voidaan ampua harjoituskilpailu 
maksamalla ko. maksu 

Lajit ja sarjat 
Vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa on määritetty lajit. Jäsen voi osallistua mestaruuskilpailuun 
yhdessä ikäluokassa SAL:n sääntöjen hengen mukaan eli vain yhteen sarjaan kussakin 
mestaruuskilpailussa. 

Palkintojen jako 
Mestaruuskilpailujen mitalit jaetaan seuran syyskokouksessa jaostojen toimenpitein. Kiertopalkinnot 
jaetaan yhdessä mitalien kanssa. Palkinnon saaja vastaa kaiverruksista seuran laskuun.  

 

7.2. Kuukausikilpailut 
Kuukausikilpailut järjestetään mestaruuskilpailulajeissa. Kuukausikilpailu on kilpailunomainen 
harjoitus joka on merkitty Vuosiohjelmaan (kk, laji). Kuukausikilpailussa noudatetaan lajin sääntöjä 
niin tarkasti kuin mahdollista. 

Pistoolilajeissa kuukausikilpailut lasketaan mukaan harrastuspisteisiin. 

 

7.3. Palkintokilpailut 
Kussakin lajissa pyritään järjestämään kerran kaudessa palkintokilpailu. Kilpailun valvoja vastaa 
palkintojen hankinnasta jaoston puheenjohtajan antamien ohjeiden mukaan. Palkintojen arvo tulee 
olla kohtuullinen, noin 10 € per kilpailija kuitenkin enintään 70 € / kilpailu. Kilpailun valvoja määrää 
täysin jakoperusteet. 

 

7.4. Seuran harjoituskilpailut 

Lajit 
Kilpailulajit ovat pääsääntöisesti samat kuin seuran mestaruuskilpailulajit, kuitenkin pienin 
poikkeuksin. Maunulassa ammuttavat ruutilajit ovat tarkoitettu valmennuksellisesti lajiharjoittelua 
varten. Jäsen osallistuu lajiin vain omassa ikäluokassaan. Harjoituskilpailut viedään läpi arki-iltaisin 
25m radalla mahdollisimman rivakasti vapaan harjoitteluajan maksimoimiseksi. 

Harjoituskilpailumaksut 
Päätetään vuosittain osana talousarviota (jäsenet ja ulkopuoliset). Seuran jäseniltä peritään 
harjoituskilpailujen maksut vuosittain yhdessä erässä. Valvoja kerää seuran ulkopuolisilta ampujilta 
maksut radalla ja tilittää ne jaostolle. 
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Kausikortti 
Jäsen voi lunastaa kivääri- ja pistoolilajeissa kausikortin. Kausikortti oikeuttaa osallistumaan kaikkiin 
sisäisiin kilpailuihin ilman kilpailukohtaista maksua. Kausikortin omistavat merkitsevät kilpailukorttiin 
merkinnän "kk" kilpailumaksuna. Kausikortti on voimassa vuosittain huhtikuun alusta tai siitä päivästä, 
jolloin kausikorttimaksu on maksettu seuraavan vuoden huhtikuun loppuun. 

Taulumaksu 
Practicalin osalta taulumaksu, jonka suuruus määritetään vuosittain syyskokouksessa, maksetaan 
keväällä jäsenmaksun yhteydessä. Uusi jäsen tai koejäseneksi hyväksytty jäsen maksaa 
taulumaksun ensimmäisen jäsenmaksun yhteydessä. 

Kilpailuohjeet 
Harjoituskilpailut suoritetaan Vuosiohjelmassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Radoista vastuussa 
oleva joukko-osasto voi ulkoratakauden aikana tehdä ohjelmaan ratkaiseviakin muutoksia, joten niihin 
on varauduttava. 

 

7.5. Harrastuspisteet 
Harrastuspisteet määräytyvät pistoolilajeissa kahden parhaan seuran sisäisen kilpailun ja kahden 
parhaan harjoituskilpailutuloksen kertymän mukaan. Kiväärilajeissa ne määräytyvät kolmen parhaan 
harjoituskilpailutuloksen kertymän mukaan. Palkinnot voidaan jyvittää esine- tai muut palkinnot. 
Tulosrajat selviävät Vuosiohjelmasta. Palkinnot jaetaan syys- tai kevätkokouksessa. 

 

8. Muut kilpailut 
8.1. Liiton joukkuesarjat 
Liiton lajijaostot järjestävät vuosittain sarjakilpailuja seuraavissa lajeissa 

• ilmapistooli, mestaruussarja ja Suomi-sarja, N ja nuoret 

• ilmakivääri, joukkuesarjat, M ja nuoret 

• pistoolisarjat ruutiaseilla 

• pienoiskivääri 60 ls makuu, mestaruussarja ja useita divisioonia 

HVA osallistuu mahdollisuuksien mukaan liiton sarjakilpailuihin. Osallistuminen tuodaan hallituksen 
päätettäväksi. 

 

8.2. HVA:n järjestämät kilpailut 
HVA järjestää vuosittain seuraavat kilpailut 

• Antti Niinistön muistokilpailu 

• Myllykisa 

• Seppo Soinilan muistokilpailu (vuodesta 2001 alkaen) 

• HVA 1929 –kilpailu sotilaskiväärillä ja –pistoolilla 

 

Antti Niinistön muistokilpailun järjestää pistoolijaosto isopistoolikilpailuna Santahaminan pistooliradalla 
yleensä touko-kesäkuun vaihteessa. 

HVA 1929 -kilpailu sotilaskiväärillä ja -pistoolilla on kutsukilpailu, jossa kiväärillä ammutaan 30 ls 
makuulta 300 metriltä ja pistoolilla 30 ls 50 metriltä. 
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Seppo Soinilan muistokilpailu on pistoolijaoston järjestämä olympiapistoolikilpailu. 

Myllykisan pistoolijaosto järjestää ilmapistoolilla Maunulan sisäampumaradalla yleensä marraskuun 
lopulla. Kisa on viime vuosina ollut palkintokilpailu HVA:n jäsenille. 

 

8.3. Yhteiskilpailut 
Usein radalla ammutaan reserviläisten, Upseerien Ampumayhdistyksen ja työpaikkayhdistysten 
kilpailuja liitettynä HVA:n harjoituskilpailuun. On suotavaa, että näistä ilmoitetaan jaoston 
puheenjohtajalle tai kilpailun valvojalle hyvissä ajoin yhteensattumien välttämiseksi. 

 

8.4. SAL:n ulkopuolisten kilpailujen järjestäminen 
HVA:n jäsenistö järjestää mm. työpaikkayhdistysten valtakunnallisia kilpailuja tilauksesta. Tuolloin on 
huolehdittava tarpeellisesta informaatiosta niin seuran toimihenkilöille kuin radallekin. Mikäli kilpailu 
oleellisesti poikkeaa niin suuruudeltaan kuin ajoiltaankin harjoituskilpailusta, tulee tilaajan tehdä 
erillinen anomus KaartJR:lle. 

 

9. Kilpailumaksujen korvaaminen 
Seuraa edustavien osallistumista SM-, aluemestaruus- ja kansalliseen kilpailutoimintaan tuetaan 
talousarvioon sisällytettävien varojen puitteissa. Hallitus tekee korvausmääristä päätöksen vuosittain. 
Korvausten suuruus ja anomismenettely selviää Vuosiohjelmassa olevasta toimintasuunnitelmasta. 

 

10. HVA:n ennätykset 
Seuran ennätykset kirjataan SM-kilpailuista, AM-kilpailuista, muista kansainvälisen tai kansallisen 
tason kilpailuista ja seuran mestaruuskilpailuista. Vain HVA:ta edustava seuran jäsen voi saada 
haltuunsa seuran ennätyksen. Kilpailun johtajan on varmennettava tulos allekirjoituksellaan tai 
ilmoituksessa on viitattava netistä löytyvään viralliseen tulosluetteloon. Tiedot toimitetaan jaoston 
puheenjohtajalle, joka kirjaa ennätyksen toimintakertomukseen. V.2010 alusta alkaen seuran 
ennätykset kirjataan myös finaaliennätyksistä ja joukkue-ennätyksistä. 

Lajin sääntöjen muuttuessa ennätyskirjaustapa harkitaan tapauskohtaisesti uudelleen. Ikäsarjojen 
muuttuessa kirjataan vanhat ennätykset uusiin ikäsarjoihin varmistuen edellisen ennätyksen tekijän 
ennätyksentekohetken iästä vaikkapa vanhoja Vuosiohjelmia käyttäen. 

 

11. Kilpailuohjeet Santahaminan radoilla 
11.1. Kulkuohjeet Santahaminaan 
HVA:n jäsenkortti oikeuttaa pääsyyn seuran käytössä oleville radoille vuorojen mukaisesti. 
Tarvittaessa on myös henkilöllisyystodistus esitettävä siltavartiomiehelle. Kysyttäessä on 
vartiomiehelle ilmoitettava, mille ampumaradalle asianomainen on menossa. Jäsenkortti oikeuttaa 
liikkumaan ainoastaan ampumaratojen, sillan ja sotilaskodin välisillä reiteillä. Jäsensihteeri toimittaa 
kolme kertaa kauden aikana seuran jäsenluettelon Santahaminan komendantille edelleen 
toimitettavaksi vartiomiesten käyttöön. Luettelosta selviää tarkasti, ketkä ovat seuran jäseniä. 

Sotilaspoliisit kiertävät satunnaisesti radoilla tarkastamassa jäsenkortit ja henkilöllisyystodistukset. 

 

11.2. Avaimet radoille ja kaappeihin 
Koppien ja kaappien avaimet voit saada jaoston puheenjohtajalta tai sihteeriltä. Santahaminan 
pistoolirata on ympäröity aidalla. Lukitun portin vieressä olevassa kotelossa on avain, joka sopii 



HELSINGIN VARUSKUNNAN AMPUJAT RY  KILPAILUOHJEISTO 
Ruonasalmentie 6 B 
00830 HELSINKI    Hyväksytty 11.5.2015 

11.5.2015  HVA  Sivu 9 / 10 

porttiin ja taululaitteiden kaappiin. Portinpielikotelo aukeaa samalla avaimella kuin rata-alueella oleva 
tauluvarasto. Sama avain sopii myös Maunulassa HVA:n taululaatikkoon, mutta 50 m:n radan 
tauluvarastoon on eri avain. 

Käytetty kalusto palautetaan säilytyspaikkoihinsa ja rata siivotaan. Taulujen ohjauskaappi suljetaan, 
kuten myös tauluvarasto. Portti lukitaan ja ohjauskaapin/portin avain laitetaan portin pielessä olevaan 
koteloon, joka suljetaan HVA:laisen omalla avaimella. 

 

11.3. Ratojen käyttöohjeet 
Ratojen vuokraaja edellyttää, että 300 m radalla ampujalla on joko SAL:n lisenssi tai reserviläisten 
ampujavakuutus. 

Pistooliradalla ammunnan valvojien tulee perehtyä taulujen ohjauslaitteisiin asiantuntijan 
opastuksella. 

 

11.4. Ampuma-ajat Santahaminassa 
Santahaminan sallitut ampuma-ajat ovat seuraavat 1.1.2013 voimaan tulleen johtosäännön mukaan 

25m pistooliradoilla: 

• arkisin (ma-pe) 07-22 
• lauantaina 10-16 
• sunnuntaina 12-18 

MPKK 150m kiväärirata: 

• arkisin (ma-pe) 07-22 

Asekäsittelyampumarata 1: 

• arkisin (ma-pe) 07-22 
• lauantaina 08-16 
• sunnuntaina 09-18 

Asekäsittelyampumarata 2: 

• vain erillisluvalla käytössä 

Keskusampumarata ja 50m rata: 

• arkisin (ma-pe) 07-22 
• lauantaina 08-16 
• sunnuntaina 09-22 

 

Juhlapyhäpäivinä ampumatoiminta on kokonaan kielletty Santahaminassa. Juhlapyhät ovat: 
uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, pääsiäislauantai, pääsiäispäivä, toinen pääsiäispäivä, 
helatorstai, vapunpäivä, helluntaipäivä, juhannusaatto, juhannuspäivä, pyhäinpäivä, itsenäisyyspäivä, 
jouluaatto, joulupäivä ja tapaninpäivä. 

 

11.5. Kilpailuohjelman jakelu 
Seuran Vuosiohjelma jaetaan jäsenille, ilmoittajille, reserviläisjärjestöille, Santahaminassa kaikille 
komentajille, koulutustoimistoille, NMKY:n sotilaskodille ja Santahaminan komendantin toimistoon 
sekä yhteistyöseuroille. 
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12. Ohjeet johtajille ja kilpailijoille 
12.1. Kilpailujen johtaminen eli valvojan ohjeet 
Valvojan on tunnettava lajin säännöt. Sääntökirjoja voi lainata jaoston toimihenkilöiltä. Ohjelmaan 
merkitty valvoja on velvollinen järjestämään itselleen sijaisen, ellei voi hoitaa valvontavuoroaan. Rata 
on kunnostettava ajoissa. Valvoja kerää kilpailumaksut seuran ulkopuolisilta. 

Kilpailu on aloitettava ja johdettava täsmällisesti ko. radan varomääräyksiä noudattaen. Tauluilla 
käytäessä on järjestettävä vartiointi tai tähystys aseiden ja patruunoiden anastamisen ehkäisemiseksi. 
Ammunnan päätyttyä valvoja järjestää radan kunnostamisen ja siivoamisen. Valvoja merkitsee 
harjoituksessa tai kilpailussa ammutun laukausmäärän Kaartin ohjeistamalla tavalla radalla olevaan 
vihkoon. Käytetty kalusto palautetaan säilytyspaikkoihinsa. Taulujen ohjauskaappi suljetaan, kuten 
myös tauluvarasto. Portti lukitaan ja ohjauskaapin/portin avain laitetaan portin pielessä olevaan 
koteloon, joka suljetaan HVA:laisen omalla avaimella. 

 

12.2. Ohjeet kilpailijoille 
Ampujan on oltava kilpailupaikalla 15 minuuttia ennen kilpailun alkua. 

Kaartin Jääkärirykmentin hallitsemalla 25 metrin radalla ammuttavat pistoolikilpailut alkavat 
täsmällisesti ohjelmaan merkittyinä aikoina, joten lajin alettua ei enää ole mahdollista osallistua 
käynnissä olevaan kilpailuun. Muissa lajeissa aloitus alkaa joustavasti rataolosuhteiden mukaan. 

Santahaminassa tai Maunulassa ammuttu seuraottelu voidaan laskea harjoituskilpailuksi, jos se on 
ohjelmaan merkitty tai siitä on muuten riittävästi tiedotettu. 

Kilpailija täyttää itse kilpailukorttinsa merkitsemällä siihen kilpailusarjansa, lajin, nimensä, 
päivämäärän sekä maksun. Kukin ampuja kirjaa itse tuloksensa tauluvarastossa olevaan kansioon. 

Harjoituskilpailussa palkitsemiseen tarvitaan 

• kiväärillä 3 suoritusta 
• pistoolilla 4 suoritusta (2 sisäistä kilpailua ja 2 harjoituskilpailua) 

Kilpailija hankkii HVA:n kilpailuihin itse kivääriradalla tarvitsemansa näyttäjän ja taulunvaihtajan sekä 
huolehtii varovälineistöstä 

Tämä ohjeisto on hyväksytty hallituksen kokouksessa 11.5.2015 

 

Hallitus 

 

JAKELU seuran kotisivu 


