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Vapaaehtoisen 

maanpuolustustyön perusta

• Järjestäytynyttä vapaaehtoista maanpuolustustoimintaa 
on ollut Suomessa 1920-luvulta lähtien.

• Monipuolista toimintaa, jossa on mukana paljon 
henkilöitä ja useita järjestöjä paikallis-, alue- ja 
valtakunnan tasolla.

• Perustuu yhteisiin arvoihin, joita ovat mm. 

– Isänmaallisuus

– Veteraanien perinnön kunnioittaminen

– Halu olla mukana lisäämässä kokonaisturvallisuutta 



Maanpuolustusjärjestöt

• Kadettikunta ry (perustettu 1921, 4.800 jäsentä)

• Sotilaskotiliitto (perustettu 1921, 6.200 jäsentä)

• Suomen Reserviupseeriliitto ry (perustettu 1931, 28.000 jäsentä)

• Reserviläisliitto ry (perustettu 1955, 32.000 jäsentä)

• Maanpuolustuskiltojen liitto ry (perustettu 1963, 22.500 jäsentä)

• Suomen Rauhanturvaajaliitto ry (perustettu 1968, 6.500 jäsentä)

• Reserviläisurheiluliitto ry (perustettu 1970, 70.000 jäsentä jäsenjärjestöissä)

• Naisten Valmiusliitto (perustettu 1997, 200.000 jäsentä jäsenjärjestöissä)

• Sininen Reservi ry (perustettu 1997, 7.000 jäsentä)

• Maanpuolustusnaisten Liitto (perustettu 2004, 3400 jäsentä)

• Maanpuolustuskoulutusyhdistys on maanpuolustusjärjestöjen yhteinen 

koulutusorganisaatio.



Reserviläistoiminta

• Reserviläinen on sotilaskoulutuksen saanut sodan ajan 

joukkoihin sijoitettu henkilö, joka rauhan aikana ei 

työskentele sotilaana.

• Reserviläistoiminnalla tarkoitetaan sellaista 

vapaaehtoista maanpuolustustyötä, jonka keskeisenä 

tavoitteena on reserviläisen sotilaallisten tietojen ja 

taitojen omaehtoinen kehittäminen ja ylläpito.

• Kysymys on harrastuksesta, 

– jolla on vahva yhteiskunnallinen ja aatteellinen tausta ja 

– joka tukee puolustusvoimien antamaa koulutusta.



Kenttäkelpoisuus

• Kenttäkelpoisuus tarkoittaa yksilön fyysistä 

kuntoa ja ampumataitoa sekä taitoa liikkua 

kaikissa taistelukentän oloissa tehtävän 

mukaisesti varustettuna eri vuoden ja 

vuorokauden aikoina. (Puolustusvoimat)



Miksi reserviläiset 

harrastavat ammuntaa?

• Ampumataito on olennainen osa kenttäkelpoisuutta; 

ampumataito on yksi sotilaan perustaidoista.

• Kertausharjoitukset eivät riitä reserviläisen 

ampumataidon kehittämiseen ja ylläpitoon.

• Ampumaharrastus on yksi tärkeimmistä 

reserviläistoiminnan muodoista ja sillä on pitkät 

perinteet.

• Reserviläisten ampumakoulutus on turvallista ja 

kurinalaista.

• Ampuminen on pitkäjänteinen harrastus, jota moni jatkaa 

vuosikymmenien ajan.



Reserviläiset ammunnan 

harrastajina 1(2)

• Reserviläiset ovat metsästäjien jälkeen maamme suurin 

ammunnan harrastajien joukko.

• Eri järjestöjen piirissä on vireää ammuntakoulutusta ja -

harrastustoimintaa. 

– Reserviupseeriliitto

– Reserviläisliitto

– Maanpuolustuskillat

• Edellisten yhteenlaskettu jäsenmäärä on noin 80 000 

henkilöä.



Reserviläiset ammunnan 

harrastajina 2(2)

• Sotilaallinen ase- ja ampumakoulutus on järjestetty 

pääasiassa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen alle.

• Toiminnassa käytetään

– siviiliaseita

– puolustusvoimien aseita.

• Kilpailutoiminta on järjestetty pääasiallisesti 

Reserviläisurheiluliiton alle.

• Suomalaiset reserviläiset osallistuvat myös 

kansainväliseen kilpailutoimintaan.



Reserviläisaseet

• Koska kysymys on kenttäkelpoisuuden kehittämisestä ja 

ylläpitämisestä, on tarkoituksenmukaista käyttää 

samankaltaisia aseita, joita reserviläisen pitää osata 

käyttää myös sodan ajan tehtävässään.

– Kivääri, pitkä käsiase (puoliautomaattinen 7,62 x 39 mm)

– Pistooli, lyhyt käsiase (puoliautomaattinen 9 mm)

• Ammuntojen painopistettä tulee ajan myötä siirtää kohti 

niitä lajeja, jotka suoraan tukevat kenttäkelpoisuutta. 

(RUL:n kanta)

• Harjoittelussa käytetään myös muita kuin edellä 

mainittuja asetyyppejä.



Reserviläislajit

• Koulutuksellinen ammunta
• Puolustusvoimien järjestämää koulutusta tukevaa toimintaa 

joko MPK:n tai reserviläisyhdistysten ja piirien järjestämänä.

• Tavoitteena on selkeästi oman kenttäkelpoisuuden ylläpito ja 

kehittäminen.

• Kilpa-ammunta
• Kymmeniä eri kilpailulajeja perinteisistä rata-ammunnoista 

aina nopeatempoisiin toiminnallisiin ammuntoihin .

• Suurin osa kilpailutoiminnasta on organisoitu 

Reserviläisurheiluliiton alle.

• Toiminnan luonne edellisestä kilpailullisempaa.



Yhteistoiminta viranomaisten 

kanssa

• Monet reserviläisyhdistykset ovat jo pitkään antaneet 

lausuntoja jäsenistään lupaviranomaisille.

– Riittävän pitkään ammuntaa harrastanut ja 

ominaisuuksiltaan sopivaksi havaittu reserviläinen on 

saanut puollon hakemukseensa.

• Tämän toiminnan systematisointi ja yhteisten 

pelisääntöjen laatiminen on tervetullut asia.

• Ampujakortti = todistus peruskoulutuksen käymisestä.



Tavoite 1(2)

• Reserviläisellä, joka 

– on henkilönä sopiva ja

– joka osoittaa riittävää harrastaneisuutta,

on oltava mahdollisuus kehittää ja ylläpitää 

omaa kenttäkelpoisuuttaan ml. siihen 

olennaisesti liittyvä ampumataito.



Tavoite 2(2)

• Reserviläisten ampumaharrastus sekä pitkillä että lyhyillä käsiaseilla 

on oltava jatkossakin mahdollista.

– Nykyiset harrastajat

– Uudet harrastajat

• Lupaprosessin pitää keskittyä aselupaa hakevan henkilön arviointiin.

– Varusmiespalveluksen moitteettoman suorituksen tulee olla 

aselupaa puoltava tekijä.

– Lupaviranomaisen tulee saada tietoa luvanhakijasta useista eri 

lähteistä.

• Poliisille tulee antaa oikeus ennakkoilmoituksen tekemällä tarkastaa 

aseiden säilytystilat.

• Lippaiden määrää ja kapasiteettia ei tule rajoittaa silloin, kun ne 

soveltuvat ko. ampumaharrastukseen.



Huomioita sisäasianministeriön 11.3. 

julkaistusta tiedotteesta

• Yleisesti ottaen kokonaisuus on tarkoituksenmukainen.

– Monet kohdat ovat lähes täsmälleen RUL:n tavoitteiden 

mukaisia.

• Merkittävä kysymys kuitenkin on, mitä tarkoittaa seuraava ilmaisu:

– ”… on harrastanut aktiivisesti ammuntaa vähintään kaksi vuotta 

ampumaseuran jäsenenä. ”

• Tämä ilmaisu saattaa

– mahdollistaa vastuullisen harrastuksen aloittamisen 

reserviläiselle tai

– lopettaa reserviläisten pistooliammunnat ajan myötä kokonaan! 


