
Terve, 

vallitsevasta koronapandemiasta huolimatta vuoden 2020 sarjatuliammunta järjestetään lauantaina 

15.8.2020  

klo 09.30-16.30 välisenä aikana Hämeenlinnan Iittalassa, Seppälän ampumaradalla 

(Osoite: Ahvenuslammentie 1, 14500 IITTALA ). Ampuma-aika radalla on klo 10-16, mutta 

paikalle on hyvä tulla aikaisemmin, sillä osallistumis- ja patruunamaksujen keräämiseen, maalien 

virittämiseen ja aloituspuheisiin menee aikaa. HUOM. tilaisuuteen osallistujien tulee olla terveitä 

ja oireettomia, johtuen koronatilanteesta. 
 

Aiemmin tämä tilaisuus on tunnettu nimellä Perinneammunta, mutta Esko Lahti ei voi enää käyttää 

tapahtumasta tuota nimitystä. 

Nykyään tapahtuman virallinen nimi on Aseiden myyntitilaisuus, mutta toiminta on täysin 

samanlaista kuin perinneaseammunnoissa. 

 

Hämeenlinnan Seudun Reserviupseerikerho tilaa perinteisen ampumatapahtuman Esko K. 

Lahdelta (http://lahtiaseet.fi/). 

Ammutaan taas ainakin Lahti-aseilla (Suomi-kp, Lahti-pistooli, Lahti-Saloranta pk). 

Luvassa myös "Emma" pk ym.. 

Maaleina käytetään muutakin kuin pahvitauluja! Taas pääsee ampumaan narussa roikkuvia 

puuklapeja, jotka tarjoavat pelkkää pahvia mielekkäämmän maalin ampuma-aseille. 

 

Paikalla järjestäjänä kerhomme / hallituksemme edustajana on 

2. Ampumaupseeri Johannes Palmujoki. 

 

 

Tilaisuus on maksullinen seuraavasti: 
Ratamaksu yhteensä 65 €/henkilö, josta kerhomme jäsenet saavat minulta palautusta 20 €  

heti käteisellä jäsenkorttia vastaan. 

 

Huomio! Nyt otetaan uusi käytäntö ratamaksujen keräämiseen. Osallistuvat ampujat maksavat 

kerhomme tilille ennakkomaksun 25€/ampuja. 

Kerhomme tilinumero on:  FI23 4260 1320 0066 41, 

Hämeenlinnan Seudun Reserviupseerikerho ry 

Kirjoittakaa verkkopankin viestikenttään, että minkä nimisten ampujien ennakkomaksu on 

kyseessä (esim. jos maksatte itsenne lisäksi myös kaverinne/sukulaisenne maksun). 

Näin ollen ampujien saapuessa paikalle Iittalaan, he maksavat ratamaksua paikan päällä vain 40€, 

sillä ennakkomaksu hyvitetään. 

 

Patruunoiden hintaohjeistus: 

Jokainen ampuja sitoutuu ostamaan paikan päällä yhden tuliannoksen, jonka hinta on 125€. 
Tuolla summalla saa 50 kiväärin patruunaa ja 150 konepistoolin patruunaa. 

Tuliannoksen ostamisen jälkeen patruunoita voi ostaa lisää oman kulutuksen mukaan seuraavilla 

hinnoilla: 

pistoolin patruunat 50 snt/kpl  ja kiväärin 1 euro/kpl. 

Kaikki maksut käteisellä paikan päällä. Kaikki patruunat on ostettava tapahtumajärjestäjältä -> 

eli omia patruunoita ei saa tuoda paikalle. 

 

 

 

http://lahtiaseet.fi/


 

Eli tapahtuman kokonaishinta per ampuja on: 25€ ennakkomaksu + 40€ ratamaksu 

paikan päällä + 125€ pakollinen tuliannos = yhteensä 190€. 

Ja jos ampuja innostuu ostamaan lisää irtopatruunoita, niin summa nousee sen mukaisesti. 

 

 

Osallistujat ottavat mukaansa omat eväät ja juomavedet. 

 

 

Tapahtuma toteutuu jos osallistujia on vähintään kymmenen. 

Tilaisuuteen voi tuoda mukanaan kerhon ulkopuolisiakin henkilöitä, kunhan "takaat" esim. 

alaikäisen turvallisen toiminnan tapahtumassa (huom. heistäkin peritään ratamaksu!). 

 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittautukaa sitovasti viimeistään 23.6.2020 2. Ampumaups. Johannes Palmujoelle, 

sposti: johannes.palmujoki@gmail.com tai puh. 040 5632373. 

Ensisijaisesti toivotaan sähköpostilla ilmoittautumista. 
Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava KAIKKI ETUNIMET, SUKUNIMI JA 

SYNTYMÄAIKA ja kerhon jäsenyys. Ota kerhomme jäsenkortti mukaan (mikäli sellainen 

on). 

Myös vapaa-ajan tapaturmavakuutus tarvitaan. 

Ilmoittautuneet saavat tarkemmat tiedot ja ohjeet heti ajan umpeuduttua. 

HUOMIO! Maksakaa ensin ennakkomaksu 25€/ampuja kerhomme tilille ja vasta sen jälkeen 

lähetätte minulle sähköpostilla ilmoittautumisenne ja samalla kerrotte, että olette maksaneet 

ennakkomaksun! 

 

Ohjeet, mikäli ampuja peruuttaa saapumisensa paikalle tai tilaisuus muuten 

peruuntuu: 

- mikäli ampuja on maksanut ennakkomaksun hyvissä ajoin, mutta peruuttaa ilmoittautumisensa 

viimeistään 31.7.2020 aikana, niin ampuja saa rahansa takaisin 

- mikäli ampuja on maksanut ennakkomaksun, mutta peruuttaa ilmoittautumisensa 1.8.2020 tai sen 

jälkeen, niin tapahtumajärjestäjä pitää ennakkomaksun itsellään 

- mikäli tilaisuus peruuntuu ampujasta riippumattomista syistä, niin ampuja saa rahansa takaisin 

 

 

Koskaan ei tiedä, että minä vuonna on viimeinen kerta tätä lystiä, joten senkin puolesta 

kannattaa ilmoittautua mukaan ampumaan. Tämä toistaiseksi vuosittain toistuva 

sarjatuliammuntapäivä on Suomessa äärimmäisen harvinainen tapahtuma, jossa siviilihenkilöt 

pääsevät ampumaan sarjatulta konetuliaseilla. 
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TÄSSÄ VIELÄ KERTAUKSENA KOHTA KOHDALTA, MIKÄLI HALUATTE 

OSALLISTUA: 

1. Maksakaa ennakkomaksu 25€/ampuja kerhomme tilille  FI23 4260 1320 0066 41 -> kirjatkaa 

nettipankin viestikenttään tieto,  

että keiden maksuista on kyse, mikäli maksatte itsenne lisäksi muiden henkilöiden maksuja 

 

2. Ilmoittautukaa sähköpostilla 23.6.2020 mennessä johannes.palmujoki@gmail.com ja kerrotte 

KAIKKI ETUNIMET, SUKUNIMEN JA SYNTYMÄAJAN 

 

3. Kertokaa sähköpostiviestissänne, että ennakkomaksu on maksettu, jotta voin tarkastaa asian 

kerhomme talousupseerilta 

 

4. Mikäli ilmoittautumisenne jää viime tinkaan, niin voitte kysyä minulta sähköpostilla, että onko 

vielä tilaa, ennen kuin maksatte ennakkomaksua 

 

 

Viestin liitteenä on tilaisuuden ohjelma. Se pitää muuten paikkansa, mutta toisella sivulla on 

vanha tieto tuliannoksesta. 

Edellä tässä viestissä on kuvattu viimeisin tapahtumajärjestäjän kanssa sovittu tuliannos, jonka 

hinta 125€. 

 

 

Terveisin 

Hämeenlinnan Seudun Reserviupseerikerho ry / 

Johannes Palmujoki, 2. Ampumaupseeri 
 

mailto:johannes.palmujoki@gmail.com

