
Sovelletun Reserviläisammunnan Ampujankurssi 

Tervetuloa SRA kurssille Valkeakoskelle ja Toijalan seudun erämiesten ampumaradalle.

Kurssin aikataulu

Teoriaosuus: Sunnuntai 20.9.2020 Iso Herityn maja, Heritynniementie 163 Valkeakoski
(Ajo-ohje: https://www.rul.fi/vuk2/iso-herityn-maja/  )

1000 - 1030 Ilmoittautuminen, kurssimaksu, ampumavakuutuksen tarkastus ja kurssimateriaalin jako
 Ampumavakuutuksen tarkistamiseksi ota mukaan vakuutuskortti tai kuitti maksusta

1030 - 1100 Kurssin avaus, kouluttajien sekä kurssilaisten esittely
1100 - 1200 SRA sääntöjen ja kurssimateriaalin läpikäynti 1/3
1200 - 1215 Tauko
1215 - 1300 SRA sääntöjen ja kurssimateriaalin läpikäynti 2/3
1300 - 1400 Ruokatauko
1400 - 1500 SRA sääntöjen ja kurssimateriaalin läpikäynti 3/3
1500 - 1600 Teoriakoe
1600 - 1630 Kokeiden tarkastus ja palautus

Käytännönosuus: Lauantai 26.9.2020 TSE rata, Syrjäintie 96, Urjala
(Ajo ohje: https://www.rul.fi/vuk2/toiminta/sra/  )

1400 - 1430 Ilmoittautuminen ja ampumakokeen käytännönjärjestelyt
1430 - 1600 Ampumakokeen ammunta kahdella eri ampumapaikalla

HUOM! ampumakokeen ampumiseen on aikaa 6kk teoriakokeen suorittamisesta ja voimme ottaa vastaan 
ampumakoesuorituksia sovittaessa lauantaisin SRA viikkoharjoituksien yhteydessä, joten tämä on vain 
ensimmäinen mahdollisuus kokeen ampumiseen. Ampumakokeen voi vastaanottaa SRA tuomari, eli jos olet
kauempaa voi olla järkevää että esim. oman yhdistyksesi SRA tuomari/kouluttaja hoitaa ampumakokeen 
vastaanoton.

https://www.rul.fi/vuk2/iso-herityn-maja/
https://www.rul.fi/vuk2/toiminta/sra/


Kurssin sisältö

Teoriaosuus ja teoriakoe
 Teoriaosuutta varten tulee jokaisen lukea SRA säännöt läpi, säännöt löytyvät RESUL:in SRA sivuilta 

osoitteesta: https://resul.fi/wp-content/uploads/2019/07/SRA_Saannot_7_0.pdf 
 Kurssilla keskustellaan sääntötulkinnoista yms. joten kurssilla on hyvä myös esittää sääntöihin 

liittyviä kysymyksiä mikäli joku asia on jäänyt epäselväksi.
 Kurssin hinta on 50 euroa joka kerätään sunnuntaina ilmoittautumisen yhteydessä, varaa mielellään 

tasaraha.
 Teoriakokeen läpäisy vaaditaan jotta voi osallistua ampumakokeeseen. Mikäli koetta ei läpäise 

järjestämme uusintakokeen myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Ampumakoe
 Ampumakokeessa tulee olla mukana kuulosuojaimet sekä suojalasit sekä mahdolliset muut 

varusteet mitä aikoo kokeessa käyttää. Mikäli et omista omia kuulosuojaimia tai suojalaseja ne on 
hyvä hankkia ennen kurssia. Unohduksia yms. varten paikalla on pieni määrä laina suojaimia.

 Omia aseita on suositeltavaa käyttää, mutta mikäli et omista omia aseita paikalla on laina-aseet ja 
varusteet.

 Mikäli tarvitset laina-aseita ja patruunoita ampumakokeessa niin veloitamme aseista ja käytetyistä 
patruunoista 10€

 Mikäli ampumakoe ei mene 1. yrittämällä läpi patruunakustannuksia tulee lisää 
patruunankulutuksen mukaan.

 Huomioikaa että ampumakokeessa emme voi tiukan aikataulun vuoksi opettaa enää ketään 
ampumaan vaan ampumataidon tulee olla jo kurssille tultaessa tyydyttävällä tasolla. Etenkin 
pistooliammunta vaatii jonkin verran harjoittelua että se sujuu turvallisesti ja jotta saa osumat SRA 
tauluun 10-20m etäisyyksiltä. Ilman pistooliammunta kokemusta kokeen läpäisy on varsin 
haastavaa. Ampumakokeessa tulee saavuttaa 1.4 osumakerroin ja on suoritettava kaikki kokeet 
turvallisuusrikkeittä.

 Mikäli osumakerroin jää alle vaaditun 1.4:n tällöin kokeen voi uusia samana päivänä (aikataulun 
salliessa). Mikäli ampumakokeessa tekee turvallisuusrikkeen ei koetta saa uusia enää saman päivän 
aikana. Tulemme järjestämään uusinta ampumakokeita TSE radalla järjestettävien SRA 
viikkokisojemme yhteydessä lauantaisin erikseen sovittuina ajankohtina.

Ampumakoetta varten on hyvä harjoitella seuraavia asioita pistoolilla:
 Ampuminen normaalisti kahdella kädellä tauluihin 10-20m etäisyyksiltä
 Ampuminen vasemmalla ja oikealla kädellä tauluihin 10m etäisyyksiltä
 Kotelosta vetoa ja käännöksiä kohti taulua, lähdössä selin/kylki kohti tauluja
 Lippaanvaihtoja
 Ampuminen polvelta ja makuulta

Ampumavakuutus
Ampumakoetta varten jokaisella tulee olla voimassa ampumaturva tai SAL:in vakuutus.



Ampumaturvan voi hankkia täältä: 
http://www.reservilaisliitto.fi/jasenedut/jasenedut_ja_-alennukset/ampumaturva 

Huomioikaa että ennen kun voitte hankkia ampumaturvan teidän täytyy olla jonkun reserviupseeri- , 
reserviläisjärjestön tai killan jäsen. Kurssille osallistuminen edellyttää nuhteetonta taustaa (ei 
rikosrekisteriä). 

Kurssin kouluttajana toimii 2-3 SRA kouluttajaa, ampumakoetta valvomassa on myös useita SRA tuomaria.

Ilmoittautumiset ja Tiedustelut

Ilmoittautumiset ja Tiedustelut voi lähettää osoitteeseen: sra.kurssi@gmail.com 
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