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Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nybergin tervehdys Reserviläisliiton ampumamesta-
ruuskilpailuiden avajaisissa, Satakunnan lennoston ampumaradat, Lempäälä 
 

Herra eversti, arvoisat kilpailijat, hyvät jäsenet 
 
Kiitän mahdollisuudesta tuoda tervehdys ampumamestaruuskisojemme avajaisiin. Näitä 
kisoja voi hyvin luonnehtia sanalla perinteinen, sillä molemmat reserviläisjärjestöt ovat jo 
vuosikymmeniä kilpailleet liittokohtaisista mestaruuksistaan vuosittain, elokuun kolmantena 
viikonloppuna. Niinpä juuri tällä samalla hetkellä veljesjärjestömme kisat ovat alkamassa 
Kyrönpellon ampumaradalla Mikkelissä. 
 
Pitkäaikaiseen perinteeseen tulee näillä näkymin muutos ensi vuonna. Puolustusvoimat on 
nimittäin ilmoittanut meille, että sen on mahdollista tukea jatkossa vain yhden mestaruuski-
san järjestelyitä. Reserviläisliitto, Suomen Reserviupseeriliitto ja Reserviläisurheiluliitto 
suunnittelevatkin nyt parhaillaan sitä, miten liittokohtaisista kisoista siirryttäisiin yhteen re-
servin ampumamestaruuskisaan. Suunnittelun yhteydessä on kuultu myös reserviupseeri- 
ja reserviläispiirejä, jotka puolestaan ovat keränneet palautetta omilta aktiiviampujiltaan. 
 
Aika näyttää miten kisojen luonne muuttuu yhdistämisen myötä. Todennäköistä on ainakin, 
että kilpailulajit osittain muuttuvat. Ohjelmassa tuskin on jatkossa enää niitä lajeja, jotka 
löytyvät myös jonkin toisen Reserviläisurheiluliiton mestaruuskisan lajivalikoimasta.  
 
Yhteen reservin ampumamestaruuskisaan siirtyminen edellyttää todennäköisesti myös piiri-
kohtaisten karsintojen järjestämistä. Muutoin osallistujia tulee niin paljon, ettei kisoja voida 
pitää järkevästi yhden viikonlopun aikana. Sinänsä osallistujien karsimisen ei pitäisi olla 
vaikeaa, sillä piirikohtainen karsintamenettely on jo pitkään ollut käytössä sovelletun reser-
viläisammunnan puolella.  
 
Uudistus vaikuttaa siis ainakin piiritason ampumatoimintaan. Vaikutus saattaa heijastua 
myös yhdistystasolle mikäli piirin karsintoihin tulee liikaa tunkua. Tällöin karsintakisoja on 
järjestettävä myös paikallisyhdistyksissä ja -kerhoissa. Reserviläisten ammuntaharrastus 
siis lisääntyy, mikä on maanpuolustuksen kannalta hyvä asia. 
 
Uudistuksen yhteydessä on luonnollisesti tärkeää kuulla tarkasti kilpa-ampujia. Kehotankin 
kaikkia teitä olemaan aktiivisia erityisesti oman piirinne puitteissa kun tätä asiaa työstetään. 
Molempien liittojen tarkoituksena on kuulla jatkossakin piirejään herkällä korvalla. 
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Hyvät kuulijat, 
 
Reserviläisliitto on viimeisten vuosien aikana toistuvasti viestittänyt päättäjillemme ja kansa-
laisillemme reserviläisten omaehtoisen ampumaharjoittelun tärkeydestä puolustuksemme 
kannalta.  Niin kauan kun puolustuksemme nojaa suureen reserviin, josta kootaan mittavat 
sodan ajan joukot, ei näiden joukkojen ampumataitojen ylläpito ole mahdollista vain Puolus-
tusvoimien toimenpitein. Tarvitaan reserviläisten omaehtoista ammunnan harrastusta. 
 
Ampumataitoja voi ylläpitää esimerkiksi reserviläisjärjestöissä, joissa ammunta on yksi pää-
toimintamuodoista. Yksinomaan Reserviläisliitossa järjestettiin viime vuonna lähes 9.000 
erilaista ampumatilaisuutta ja -kilpailua, joissa kirjattiin noin 60.000 osallistumiskertaa.  
 
Käytetyt aseet ulottuivat ilma-aseista puoliautomaattikivääreihin niin, että eniten ampuma-
suoritteita tehtiin erilaisilla käsiaseilla. Valtaosa näistä suoritteista ammuttiin pienillä, paikal-
lisilla ampumaradoilla. Pääosin suoritteet tehtiin jäsenten omilla aseilla. 
 
Parhaillaan sisäasiaministeriössä työstetään ampumaratalakia. Tämä on hyvä asia, sillä 
ampumaratoja koskevat lait, asetukset sekä muut määräykset ovat osin autonomian ajalta. 
Niitä ei myöskään ole aiemmin koottu yhdeksi laiksi, mistä on seurannut omat ongelmansa. 
 
Lakiesitystä viimeistellään parhaillaan ministeriössä. Eduskunnan käsittelyyn esitys on tu-
lossa syksyllä. Reserviläisliitto on tehnyt paljon edunvalvontatyötä ampumaratalakiin liittyen 
ja tämä työ luonnollisesti jatkuu syksyn kuluessa. 
 
Jo keväällä tapasimme sisäministeri Päivi Räsäsen. Korostimme ministerille mm. sitä, että 
lakia säädettäessä kiinnitettäisiin erityistä huomiota pieniin ratoihin, jotka ovat maanpuolus-
tuksen kannalta tärkeitä. Näin siksi, että reserviläisten ammunnan harjoittelu tapahtuu usein 
juuri pienillä ampumaradoilla. 
 
Pieniä ampumaratoja on Suomessa paljon. Tyypillisesti radat omistaa reserviläisyhdistys, 
reserviupseerikerho taikka metsästys- tai ampumaseura. Usein radat ovat yhteisomistuk-
sessa tai ainakin yhteiskäytössä. 
 
Näitä ratoja yhdistää se, että niitä ylläpidetään useimmiten puhtaasti talkoovoimin ja mini-
mibudjetein. Mikäli pienetkin ampumaradat joutuvat raskaan ympäristölupamenettelyn pii-
riin, sulkeutuvat monet radat tulevien vuosien ja vuosikymmenten aikana. Näin on valitetta-
vasti tapahtunut jo nyt monella paikkakunnalla.  
 
Pieniä, paikallisia ampumaratoja pitää voida jatkossa perustaa ja ylläpitää ilman raskasta 
lupamenettelyä. On myös tärkeää, että näillä radoilla voidaan harjoitella viikoittain. Olem-
mekin esittäneet pienen ampumaradan laukauskatoksi 50.000 laukausta per vuosi. 
 
Suomen puolustus rakentuu yleisen asevelvollisuuden ja sen avulla syntyvän, suuren re-
servin varaan. Sodan ajan joukkojemme vahvuus on 350.000 henkilöä, joista yli 95 prosent-
tia on vasta valmiutta kohotettaessa palveluun kutsuttavia reserviläisiä. Jokainen sulkeutu-
va ampumarata heikentää tämän joukon mahdollisuuksia ylläpitää omia ampumataitojaan. 
Jokainen sulkeutuva ampumarata heikentää Suomen puolustusta. 
 
 
 



Reservi	  -‐	  maapuolustuksemme	  perusta	   Sivu	  3 

Arvoisat kilpailijat, 
 
Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi Reserviläisliiton ampumamestaruuskisoihin. Samalla 
kiitän jo tässä vaiheessa Pirkanmaan reserviläispiiriä ja sen paikallisyhdistyksiä erinomai-
sista kisajärjestelyistä. Olette tehneet hienoa talkootyötä maanpuolustustahdon innoittami-
na. Lisäksi haluan kiittää Satakunnan lennostoa ja Pohjois-Hämeen Ampujia siitä tuesta, 
jota annatte tapahtumallemme. 
 
Toivotan kaikille kilpailijoille tarkkoja laukauksia ja hyvää kisamenestystä. 


