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Johdanto

 Mitä on sovellettu reserviläisammunta?

 Miten aloitan SRA-harrastuksen?

 Kurssille ilmoittautuminen



Mitä on SRA?

 Reserviläisurheiluliiton kilpaurheilulaji, joka on tarkoitettu 

suomalaisten reserviläisten tilanteenmukaisen ampumataidon 

vertailuun ja kehittämiseen.

 Kilpailut koostuvat rasteista, joita on kisan koosta riippuen vaihteleva 

määrä

 Rasteihin kuuluu usein nopeatempoista liikkumista, lippaanvaihtoja, ovien 

avaamista yms. ampumasuoritusta monipuolistavaa toimintoa. 

 Rastilla on usein liikkumista ja ampumista rajoittavia ja ohjaavia rakenteita, 

kuten seiniä, rikelinjoja ja tunneleita.

 Rastien kestot pisimmillään n. yksi minuutti

 Linkkeihin



Miten aloitan SRA-harrastuksen?

 Jotta henkilö voi osallistua kilpailuihin ja harjoituksiin, tulee 

hänellä olla voimassa oleva SRA-kortti ja vakuutus.

 SRA-ampujan statuksen saamiseen tulee suorittaa SRA-

kurssi.

 Kurssi sisältää käytännön harjoitteita, sekä teoriaa. (Videot)

 Kurssin aikana suoritetaan kirjallinen koe ja lopuksi 

käytännön koe.
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Kurssikokeet

 Kirjallinen koe

- Koskee SRA-sääntöjä (nyk. versio 

6.2)

- Monivalinta 

kysymykset(A,B,C,D)

- Lisäksi merkitään kysymykseen 

liittyvä sääntökohta

- Linkkeihin

 Käytännön koe

- Viisi rastia, joilla testataan 

henkilön ampumataitoa ja 

turvallista aseenkäsittelyä. 

Kaikkien rastien 

osumakertoimien ka. tulee 

olla 1.4 tai suurempi.(Kuva)



Miten aloitan SRA-harrastuksen?

 Henkilön läpäistessä kokeet, lähetetään kurssin 
alussa täytetty henkilötietolomake SRA-
toimikunnalle, joka hyväksyy hakemuksen.

 SRA-kortin hinta on 30€.

 Jotta SRA-kortti voidaan myöntää, henkilön täytyy 
olla jonkun reserviläisyhdistyksen jäsen. 

 Kortin saavuttua olet oikeutettu osallistumaan 
SRA-kisoihin ja harjoituksiin



Syyskuun 2015 SRA-kurssille 

ilmoittautuminen
 Kurssille ilmoittaudutaan MPK:n järjestelmän kautta. Sivuille 

vaaditaan rekisteröityminen

 Kurssi pidetään kahtena viikonloppuna, 5-6.9 ja 12-13.9.2015 Porin 

Prikaatin ampumarata-alueella.

 SRA-kurssille viimeinen ilmoittautumispäivä 23.8.2015 mennessä.

Kurssinjohtaja: Tarmo Rinne 

puh. 040 5222 619

@: tarmo.rinne@gmail.com



Syyskuun 2015 SRA-kurssille 

ilmoittautuminen

https://www.mpk.fi/Default.aspx?tabid=88&t
ap=84327

www.mpk.fi  Koulutuskalenteri  hae: 
SRA-ampujakurssi

https://www.mpk.fi/Default.aspx?tabid=943&id=84243
http://www.mpk.fi/


Linkkejä

 SRA PM 2014 LAJIESITTELY: radan rakentelua jne: 7.56

https://www.youtube.com/watch?v=lgsyz6ebqUU

 SRA Sissicup 1/2014 Juva: talvikisa: 3.37 

https://www.youtube.com/watch?v=HwNduSMDmt4

 SRA Hätilä '14 Hämeenlinna: 6:56

https://www.youtube.com/watch?v=hoALpX2ClJQ

 http://www.sra-ammunta.fi/index.shtml

https://www.youtube.com/watch?v=lgsyz6ebqUU
https://www.youtube.com/watch?v=HwNduSMDmt4
https://www.youtube.com/watch?v=hoALpX2ClJQ
http://www.sra-ammunta.fi/index.shtml


Kiitos!


