Metsästysammunnan ABC – koulutukset
pähkinänkuoressa

Mikä on Metsästysammunnan ABC koulutus?
Metsästysammunnan ABC- koulutus on Suomen Metsästäjäliiton
kehittämä, valtakunnallinen turvalliseen aseenkäsittelyyn ja
metsästysammunnan perusteisiin kehitetty koulutuskonsepti.
Koulutus on tarkoitettu uusille metsästäjille tai vähän ampuneille
metsästäjille.

Todistukseksi koulutuksen käyneille toimitetaan Metsästysampumakortti.

Koulutukseen osallistujalla ei tarvitse olla vielä metsästyskorttia,
eikä omia aseita.

Poliisi suhtautuu positiivisesti Metsästysampumakortin esittäneisiin uusiin
aseluvanhakijoihin.

Koulutukseen osallistujan ei tarvitse olla Metsästäjäliiton jäsen.
Koulutus perustuu käytännön oppimiseen.
Koulutus kestää 6 tuntia (3h haulikko ja 3h kivääri).
Koulutus voidaan järjestää joko yhden päivän aikana tai jaettuna
kahdelle päivälle/ illalle (3+3 tuntia).
Metsästysammunnan ABC -koulutusta jalkautetaan
valtakunnallisesti Maa- ja metsätalousministeriön hankerahoituksen
tukemana.

Koulutuksen tavoitteet ja sisältö
Koulutuksen tavoitteena on antaa ampujalle selkeä käsitys turvallisesta aseen
käsittelystä, oikeanlaisesta ampuma-asennosta, asesopivuudesta, tähtäinkuvasta
ja hallitsevan silmän merkityksestä maalinhallinnassa.
Koulutettava saa kokonaisvaltaisen käsityksen metsästysammunnan perusteista
ja saa hyvät eväät omatoimiselle harjoittelulle.
Koulutus on johdonmukainen kokonaisuus, jonka jälkeen osallistujalla on
paremmat eväät eettiseen riistalaukaukseen.

Miten konsepti
toimii?
Metsästäjäliiton pääkouluttaja kartoittaa järjestäjiä ja kommunikoi
heidän kanssaan, pohtien potentiaalisten kouluttajien hankintaa.
Kun järjestäjä on saanut hankittua kouluttajat, järjestetään
metsästysammunnan ABC -kouluttajakoulutus ja samassa yhteydessä
pidetään myös normaali ABC - koulutus.
Metsästysammunnan pääkouluttaja kouluttaa kaikki
Metsästysammunnan ABC - kouluttajat/ aluekouluttajat.
Kouluttajille pidetään yhteinen teoriaosuus, joko ilta- tai päivätilaisuus,
jossa käydään läpi koulutusasioita sekä konseptin pelisääntöjä.
Metsästysammunnan aluekouluttajat valitsee metsästysammunnan
pääkouluttaja ja/ tai metsästysampumapäällikkö koulutettujen
kouluttajien ja aktiivisesti toimivien kouluttajien keskuudesta.
Metsästäjäliitto tuottaa kouluttajamateriaalit, järjestää
kouluttajatapaamisia sekä vastaa konseptin jalkauttamisesta
yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Millainen on Metsästysammunnan ABC- kouluttaja
koulutus?
Kouluttajille pidetään yhteinen teoriaosuus, ilta tai päivätilaisuus, jossa käydään läpi
koulutusasioita sekä konseptin pelisääntöjä. Koulutus pitää sisällään vinkkejä koulutuksen
läpivientiin, lisäksi on asesovitus, ampuma-asennon rakentaminen, hallitsevan silmän testi, eri
maalinhallintatavat, ampuma-asennot, turvallisuus ja koulutusrastien sisältö ym.
Kouluttajat osallistuvat kouluttajakoulutuksen yhteydessä järjestettävän ABC - koulutukseen
liiton kouluttajan ohjauksessa. Kouluttajakoulutus kestään muutaman illan tai pari päivää.
Iltakoulutuksena teoria 2-4h, koulutukset 3h + 3h/ilta/ lajiosio tai kahtena päivänä teoriat
ennen varsinaista koulutusta 2h teoria + 3h/ lajiosio/ pvä.
Kouluttajakoulutuksen käyneet henkilöt saavat kouluttajastatuksen, heidät merkitään liiton
kouluttajarekisteriin ja he saavat todistukseksi Metsästysammunnan ABC- kouluttajakortin.
Tämän jälkeen he voivat järjestää koulutuksia itsenäisesti tai yhteistyössä järjestävän tahon
kanssa.

Missä koulutuksia
järjestetään?
Metsästysammunnan ABCkoulutuksia järjestetään pääasiassa
ampumaradoilla, mutta on
mahdollista myös järjestää koulutus
muualla ampumiseen soveltuvalla
turvallisella paikalla.

Kuka voi järjestää ja pitää
koulutuksia?
Koulutuksia voi järjestää metsästys- ja ampumaseurat,
Metsästäjäliitto ja Metsästäjäliiton piirit, riistanhoitoyhdistykset,
yritykset sekä yksityishenkilöt.

Kouluttajina voi toimia vain koulutetut Metsästysammunnan ABC kouluttajat.

Miten
kouluttajaksi?
Kouluttajaksi soveltuu kokenut metsästäjä, kilpailija
ja/ tai ampumaharrastaja, jolla on hyvät
perustietotaidot ampumisesta, turvallisesta
aseenkäsittelystä ja asetekniikasta. Lisäksi hän on
valmis sitoutumaan kouluttajatehtävään vuosittain.

Metsästysammunnan ABC-kouluttajaksi haluava voi
ilmaista myös itse halukkuutensa kouluttajatehtäviin
suoraan liittoon.

Kuka kartoittaa potentiaalisia kouluttajia?
Metsästäjäliitto tiedustelee alueellisesti mahdollisten kouluttajien
kartoittamista potentiaalisilta järjestäjiltä sekä käyttää omia kanavia
kouluttajahankintaan. Seurat, rhy :t ja piirit tuntevat alueensa osaajat
parhaiten. Metsästäjäliitto edellyttää kouluttajalta sitoutumista
kouluttajatehtävään.
Metsästäjäliitto kouluttaa kouluttajat ja kouluttajakoulutus on
osallistujille ilmainen. Kouluttajakoulutuksen yhteydessä järjestettävän
normaali ABC - koulutuksen osallistumismaksut menevät liiton
kouluttajan kulujen kattamiseen.

Mitkä toimet
kuuluvat
koulutuksien
järjestäjälle?
Kun on päätetty toimia
Metsästysammunnan ABCkoulutusten järjestäjänä ja heillä on
olemassa sitoutuneita koulutettuja
kouluttajia, on aika järjestää
koulutus.

Miten toimitaan?
Järjestäjä sopii kouluttajien kanssa koulutuspäivät ja ilmoittaa ne Metsästäjäliittoon
Johanna Huotarille, hän hallinnoi tapahtumakalenteria ABC-koulutusten osalta ja vastaa
ABC- koulutustoiminnasta ja sen kehittämisestä osaltaan myös.
Järjestäjä varaa koulutuspaikan ja ilmoittaa koulutuspaikan sijainnin ja nimen sekä muut
koulutustilaisuutta huomioitavat asiat, kuten osallistujien maksimimäärän sekä minimin,
millä koulutus toteutuu.
Järjestäjä ilmoittaa maksuyhteystiedot, kenelle maksetaan (taho/ henkilö tms.),
tilinumero, yhteyshenkilö, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
Ilmoittaa koulutuksen jälkeen, miten meni ja olivatko kaikki osallistujat paikalla ja onko
muuta huomioitavaa.
Markkinoi koulutuksia omissa kanavissaan.

Mitä liitto tekee koulutusjärjestelyiden osalta?
Tallentaa järjestäjän ilmoittamat tiedot järjestelmään ja lisää koulutuspäivät
tapahtumakalenteriin.
Antaa ohjausta ja tukea koulutuksien järjestämiseen ja suunnitteluun sekä neuvoo
ongelmatilanteissa.

Mitkä toimet kuuluvat
Metsästäjäliitolle ABCkoulutustenjärjestelyiden
osalta?

Toimittaa osallistujalistat koulutusten järjestäjälle ennen koulutustapahtumia.
Hoitaa asiakaspalvelun koulutuksiin kohdistuviin ilmoittautumismuutoksiin, siirrot
koulutukselta toiselle tai perimiset sekä vastailee koulutuksista kiinnostuneiden
kyselyihin ja informoi heitä.
Tilaa koulutusten jälkeen koulutuksen käyneille Metsästysampumakortit koulutuksen
toteutuneen osallistujalistan mukaisesti.
Tilaa kouluttajakortit Metsästysammunnan ABC-koulutuksen käyneille uusille ja jo
koulutetuille kouluttajille.
Palauttaa osallistujamaksuja osallistumisperuutuksista peruutusehtojen mukaisesti
sekä palauttaa peruuntuneiden koululutusten maksut.

Kun järjestäjä on ilmoittanut
koulutuspäivät sekä tarvittavat tiedot
liittoon ja koulutuspäivät ovat
tapahtumakalenterissa, voidaan
aloittaa koulutusten markkinointi.

Tilittää järjestäjälle tai kouluttajalle koulutuksen jälkeen kouluttajakorvaukset
kuukausittain.
Lähettää palautekyselyt koulutuksen käyneille ja analysoi palautteet.
Kerää dataa koulutuksista ja raportoi maa- ja metsätalousministeriölle.
Kouluttaa uusia kouluttajia, kartoittaa potentiaalisia uusia järjestäjiä ja informoi heitä
sekä järjestää liiton omia ABC-koulutuksia.
Markkinoi koulutuksia eri medioissa valtakunnallisesti sekä kohdennetusti, myös
jäsenviestinnän kautta.
Pitää yhteyttä ja keskustelee kouluttajien ja järjestäjän kanssa.
Päivittää ja ylläpitää kouluttajarekisteriä.

Liitto toivoo yhteydenottoja matalalla kynnyksellä asioiden sujuvaan hoitamiseen.

Miten
koulutukseen
ilmoittaudutaan?
Koulutuksesta kiinnostunut löytää
tapahtumakalenterista itselleen
sopivan koulutuksen ja ilmoittautuu.
Koulutuksiin ilmoittautujien kirjo
vaihtelee täysin aloittelijasta
kokeneempaan konkariin.

Valtaosa ilmoittautujista tällä hetkellä
on nuoria ja naisia (n. 60%).

Ilmoittautumisprosessi
Osallistuja ilmoittautuu koulutukseen tapahtumakalenterin kautta.
Maksaa osallistumismaksun.
Maksu siirtyy Metsästäjäliiton tilille.
Ilmoittautumistiedot rekisteröidään.
Ilmoittautuminen on sitova peruutusehdoin.
Ilmoittautujalle lähtee hyväksytyn maksun jälkeen vahvistusviesti
koulutukseen hyväksymisestä automaattisesti. Vahvistusviestissä on
tarkempaa informaatiota koulutustapahtumasta osallistujaa koskien.

Paljonko koulutus
maksaa
osallistujalle?
Koulutus maksaa tällä hetkellä
osallistujalle
50€ - täysi-ikäinen
35€ - alle 18 - vuotias

Montako osallistujaa yhteen koulutukseen?
Yhtä kouluttajaa kohtaan voi olla maksimissaan 6 koulutettavaa. Tiivis tietopaketti
voidaan viedä määritetyssä 3 tunnin ajassa läpi ja kouluttajan vastuu säilyy
kohtuullisena. Pienryhmässä vältytään myös turhalta odottelulta.
Koulutukseen voi ottaa niin monta osallistujaa kuin se tehtävärastien sekä
kouluttajamäärän puolesta on mahdollista. On hyvä muistaa, että koulutusrasteja
tulee olla yhtä monta kuin koulutusryhmiä.
Hyvä määrä on 6 – 12 tai 24, silloin kouluttajia minimissään on se 1 – 2 – 4 sekä
rastipaikkoja 1 – 2 tai 4.
Minimi osallistujamäärä koulutuksen toteutumiselle voi olla vaikka 1 henkilö, jos
se koulutuksen järjestäjälle on ok.

Mitä koulutuksesta
maksetaan
kouluttajalle/
järjestäjälle?
Metsästäjäliitto tilittää koulutusten jälkeen
jokaisesta osallistujasta 60€ koulutuksen
järjestäjälle (yksityishenkilölle, yhdistykselle,
yritykselle).
Liitto maksaa jokaisesta koulutuksesta yhden
suoritekorvauksen. Maa- ja
metsätalousministeriön Metsästysammunnan
ABC-hankerahoitus kompensoi erotuksen
osallistumismaksusta.
Tilitykset tehdään kuukausittain
koulutuskohtaisen erittelyn mukaan
järjestäjälle, ilmoitettujen maksutietojen
mukaisesti.

Koulutuskorvauksen saajan vastuut ja kulut?
Koulutuskorvauksen saaja hoitaa verovastuunsa itse (ei koske
yhdistyksiä).
Kouluttaja/ järjestäjä maksaa koulutukseen liittyvät kulut, kuten
patruunakustannukset, materiaalikustannukset sekä mahdolliset
ratavuokrat.
Jos kouluttaja ei täysin itsenäisesti hoida koulutusjärjestelyjä,
kouluttaja käy järjestävän tahon kanssa neuvottelut
koulutuskorvauksen jakamisesta. Hankkeen lähtökohta on se, että
tehdystä työstä maksetaan kouluttajalle korvaus.

Miten
koulutuksia
markkinoidaan?
Kun koulutuspäivä on saatu
tapahtumakalenteriin, alkaa markkinointi.
Liitto vastaa koulutuksien markkinoinnista
omissa medioissaan valtakunnallisesti sekä
kohdennetusti alueittain.

Miten järjestäjä voi markkinoida?

Nettisivut - Instagram – Facebook – Jahti
Media – jäsenviestintä.

Jokainen järjestäjä voi markkinoida koulutuksia alueellisesti haluamissaan
hyviksi todetuissa kanavissaan.

Liitto toimittaa halukkaille
markkinointimateriaaleja: A4 infotaulu,
taitettu infolehtinen ABC -koulutuksista
sekä tietoa liiton toiminnasta ja
jäsenhankinnasta.

Järjestäjät voivat laittaa koulutuspäivät omiin julkaisuihin ja kanaviin sekä
pyytää yhteistyökumppaneita, (seura, rhy tms..), jakamaan informaatiota
omissa kanavissaan.

Metsästäjätutkintotilaisuudet ja -koulutukset alueellisesti.
Erilaiset tapahtumat ja messut, lehtiset ja tulosteet.
Paikallisjulkaisut.

Mitä eri rooleja voi
Metsästysammunnan
ABC – koulutuksien
järjestäjillä olla?
Voivat edistää koulutusten näkyvyyttä omissa
kanavissaan.
Järjestävä taho (piiri, seura, ampumarata, rhy) ja
kouluttaja yhteistyö, kunhan sopivat käytännöt selkeästi.
Piirit voivat tehdä yhteistyötä jäsenseurojen kanssa.
Kehittää nuorisotoimintaa järjestämällä ABC- koulutuksia
nuorille tai liittää koulutuksen yhdeksi osaksi metsoleiriä
– kannattaa tiedustella tukirahoitusta liiton nuorisotyön
asiantuntijalta Elina Mäkelältä. Piiri/ seurayhteistyö.
ABC- koulutustoiminnan edellytys on koulutetut ja
sitoutuneet kouluttajat.

Mitä hyötyä ABC-koulutuksista on
järjestävälle taholle, entä kouluttajalle?
Saa positiivista näkyvyyttä alueellisesti.
Uusia jäseniä joko suoraan tai välillisesti.
Koulutus tuottaa tietoisuutta turvalliseen aseenkäsittelyyn ja
ampumiseen.

Toiminta kehittyy ja ratojen käyttöaste kasvaa.
Ampumaratatoiminta kehittyy.

Kysyttävää?
Jos sinulle herää kysymyksiä,
älä epäröi ottaa yhteyttä!

Johanna Huotari

Jussi Partanen

Metsästysammunnan pääkouluttaja

Metsästysampumapäällikkö

johanna.huotari@metsastajaliitto.fi

jussi.partanen@metsastajaliitto.fi

+358 50 5355497

+358 40 8451572

