Aseturvallisuuden
neljä ehdotonta
sääntöä

OLEMME

Koti kaikille
metsästäjille
Metsästys on osa yhteiskuntaa, ja suomalaiset metsästäjät vastuullisen metsästyksen
edelläkävijöitä. Metsästysammunnassa
ollaan koko ajan tekemisissä välineiden
kanssa, jotka ovat väärin käsiteltynä
vaarallisia. Jokainen tapaturma on liikaa, joten metsästäjien on tehtävä kaikki voitavissa
oleva niiden ehkäisemiseksi, jotta metsästys
säilyy arvostettuna harrastuksena.
Metsästysturvallisuuteen liittyy lukematon
määrä erilaisia sääntöjä, mutta amerikkalainen Jeff Cooper on tiivistänyt ne neljään
sääntöön. Jos sisäistät niiden merkityksen,
voit kutsua itseäsi turvalliseksi metsästysammunnan harrastajaksi. Jos havaitset näissä
epäkohtia, sinulla on aina oikeus huomauttaa asiasta.

Asetta on aina käsiteltävä kuin se olisi
ladattu
“En tiennyt, että se on ladattu” on lause, jota
ei kenenkään pitäisi koskaan kuulla. Älä siis
milloinkaan oleta, että ase on lataamaton
vaan tarkista se aina jokaisen käsittelykerran
aluksi ja lopuksi.
Älä ikinä osoite aseen piipulla mitään,
mitä ei ole tarkoitus ampua.
Aseella saa osoittaa vain kohdetta, jonka
ampumiseen on henkinen valmius. Turvallisia
suuntia ovat “kohti maata” ja “kohti taivasta”.
Pidä sormi pois liipasimelta
“Se vain lauksesi vahingossa”. Ei, aseet
eivät laukea vahingossa vaan joku laukaisee ne. Pidä sormi suorana liipasinkaaren
ulkopuolella siihen saakka, kunnes näet
kohteen tähtäimessä.
Ole varma kohteesta
Älä ammu kohdetta, jota et ole tunnistanut.
Ääntä, varjoa tai siluettia ei tule ampua.
Varmista aina myös tausta.

Metsästysammunnan
ABC

UUSI METSÄSTÄJÄ

Haluatko tietoa ja
varmuutta omiin
riistalaukauksiin?
Suomalaiset metsästäjät
ovat vastuullisen metsästyksen
edelläkävijöitä.
Metsästysammunnan ABC

ABC-koulutus on Metsästäjäliiton kehittämä
koulutus uusille metsästäjätutkinnon suorittaneille
metsästäjille. Myös kokeneemmat metsästäjät
voivat tulla päivittämään koulutukseen tietojaan.
Kuuden tunnin koulutuksessa perehdytään haulikko- ja kivääriammuntaan, aseteknisiin asioihin
ja turvallisuuteen ampumaradalla ja metsällä.
Ampumaan oppii vain ampumalla, ja varsinainen ampumaradalla järjestettävä ABC-koulutus
perustuu juuri käytännön opetukseen.

Tutustu etukäteen netissä

Ennen varsinaista koulutusta voit tutustua ennakkoon sähköisiin materiaaleihin ja lukea
Metsästysammunnan ABC -opasta verkkosivuiltamme. Sivuiltamme löytyy myös useampia
videoita.
Verkkosivuiltamme löytyvästä koulutuskalenterista voit etsiä itsellesi sopivan koulutuksen ja
ilmoittautua siihen.

metsastajaliitto.fi
jahtimedia.fi

Koulutuksen kesto
Koulutuksen kesto on kuusi tuntia. Koulutuksessa opit ampumaturvallisuuden lisäksi
haulikko- ja kivääriammunnan perusteet,
kuten hyvän ja tasapainoisen ampuma-asennon, asesopivuuden, tähtäinkuvan
ja hallitsevan silmän merkityksen. Näiden
ymmärtäminen on kokonaisuuus, joka
tekee ampumisen miellyttäväksi, helpottaa
rekyylinhallintaa ja selkeyttää maalinhallintaa luoden myös pohjan tarkkuutta
vaativiin riistalaukausiin. Osallistujat saavat koulutuksen käytyään todistukseksi
metsästysampumakortin.

Koulutuksen hinta
Koulutuspäivän hinta on aikuisilta 50 euroa
ja alle 18-vuotiailta 35 euroa, mikä sisältää
koulutuksessa käytettävät patruunat ja laina-aseet. Mukaan tarvitset vain kuulosuojaimet ja ampujanlasit.
Opettele perusteet turvallisesti
Vaikka ammunnan osaaminen on eettisen
riistalaukauksen perusta, metsästäjätutkintoon ei sisälly pakollista ampumarataosuutta tai ammunnan harjoittelua. Uusille ja
miksei kokeneemmillekin metsästäjille halutaan kuitenkin tarjota mahdollisuus oppia
ammunnan perusteet alusta saakka oikein.
Varsinainen harjoittelu
Varsinainen harjoittelu alkaa koulutuksen
jälkeen. Kuudessa tunnissa ei kukaan opi
mestariampujaksi. Koulutus on kuitenkin
lähtölaukaus rataharjoittelulle, joka on
lopulta on ainut oikea tie kehittyä metsästysampujana. Olemme huomanneet, että
uuden metsästäjän kynnys tulla radalle on
yllättävän korkea. Metsästysammunnan
ABC -koulutus madaltaa rimaa huomattavasti.
metsastajaliitto.fi/metsastajalle/
metsastysammunnan-abc

