
 
SRA Turvallisen ampujan kurssi Ilmajoella 2020 
 
 
 
 
SRA Turvallisen ampujan kurssi järjestetään 3. -5.4.2020 Ilmajoella Tervahaminan ampumaradalla.  
Ohjelma PE klo 17-21, LA-SU klo 8-17.  
Kurssin järjestää Ilmajoki RES.  
Kurssin hinta on 100,00 €. 
Kurssin hinta sisältää: PE kahvi x 1, LA -SU kahvit x 2, aamupalaleivät x 2, 1 lounas/päivä, aseet ja runsaasti 
patruunoita harjoitteluun, teoriakurssin, teoriakokeen, aseenkäsittelyn kylmäharjoittelun sekä yhden 
ampumakokeen patruunoineen. 
Ampumakokeen uusinta maksaa 10 €/ kerta. Mahdollista uusintakoetta varten varaa mukaasi käteistä 
rahaa. Varsinaisen kokeen lisäksi ampujalla on mahdollisuus suorittaa 2 uusintaa ampumakokeesta. 
Järjestämme tarvittaessa vielä kurssin jälkeisiäkin ampumakokeita, mikäli ampumakoe ei mene läpi 
kurssilla. Näistä sovitaan erikseen kurssin viimeisenä päivänä, eli sunnuntaina 5.4.2020 
 
Ilmoittautuminen etukäteen kurssille s-postilla pasi.lopponen(at)netikka.fi 16.3.2020 mennessä. 
Kurssimaksun maksaminen vahvistaa ilmoittautumisen/osallistumisen kurssille ja kurssimaksu tulee olla 
maksettuna 20.3.2020 mennessä. Maksuohjeen lähetämme ilmoittautuneille sähköpostitse. 
 
Kurssille tultaessa osallistujalla tulee olla jonkin Reserviläisyhdistyksen jäsenyys sekä 
Reserviläisen ampumaturva tai SAL kilpailulisenssi tai tositteet näiden maksamisesta ennen kurssia. 
Nämä siksi, että vakuutus on aina pakollinen ja SRA AMPUJA kortin saamisen edellytys on jonkin RES-
yhdistyksen jäsenyys. 
 
Järjestäjällä on kurssilla käytettävissä AK & AR kiväärit, pumppu/puoliautomaatti haulikko, pistooli sekä 
tarvittavat kantolaitteet, eli omia aseita ei kurssille tarvita. Lauantaina ammutaan K + P + H aseilla. 
Jos kurssilaisella on oma ase, sitä saa kurssilla käyttää.  
Kurssi järjestetään, jos kurssilaisia min. 15 hlö. 
Maksimiosallistujamäärä on 20 henkilöä, jotka otetaan kurssille ilmoittautumis / maksujärjestyksessä.  
Muistatahan, että pelkkä ilmoittautuminen kurssille ei riitä kurssille pääsemiseen, vaan kurssimaksun 
maksaminen vahvistaa osallistumisesi kurssille. Maksuohjeen lähetämme ilmoittautuneille sähköpostitse 
ja kaikille ilmoittautuneille toimitetaan tarvittavat tiedot ennen kurssin alkamista. 
Ellei ilmoittautuneen kurssimaksu ei ole maksettuna eräpäivään 20.3.2020 mennessä, siirtyy varattu 
kurssipaikka jonossa olevalle henkilölle automaattisesti. 
 
Järjestäjä suosittelee väkevästi tutustumista etukäteen SRA:n sääntö ver. 7.0 sekä tekniseen liitteeseen. 
Teoriakokeen kysymykset on muodostettu tästä SRA Säännöt 7.0 kirjasta. 
Löydät ne osoitteesta: https://resul.fi/wp-content/uploads/2019/07/SRA_Saannot_7_0.pdf 
 
Tutustu myös tekniseen liitteeseen:  
https://resul.fi/wp-content/uploads/2019/10/tekninenliite_lokakuu2019.pdf  
 
Ellei säännöt tai tekninen liite aukea linkistä, kopioi osoite, ja liitä se selaimen ylähakuvalikkoon. 
 
Perjantai-iltana koulutus tapahtuu sisätiloissa. Lauantaille ja sunnuntaille pukeutukaa sään mukaan, koska 
silloin on runsaasti toimintaa ulkona radalla. Teoriakoe pidetään lauantaiaamulla. 
Majoitusta järjestäjillä ei ole mahdollisuutta tarjota. Ilmajoen keskustassa majoitusta tarjoaa Ilmajoen 
Kestikartano ja lisäksi majoitusta löytyy Seinäjoelta ja Kurikasta. 


