
SRA ampujakurssi Otaniemessä 12.11.2022 

Espoon Reserviläiset, Kanta-Helsingin Reserviupseerit ja Stadin Sissit järjestävät SRA 
ampujakurssin 12.11.2022 klo 10-16.30


Kurssi pitää sisällään teoriaosuuden, kirjallisen kokeen ja ampumakokeen. Kurssin 
suorittanut kykenee toimimaan turvallisesti ampujana SRA -tapahtumissa, tuntee SRA 
säännöt ja hallitsee turvallisen aseenkäsittelyn.


Kurssilaiset osallistuvat teoriaosuuteen Otaniemessä osoitteessa Kivimiehentie 1, Espoo. 
Käytännön ampumakokeet järjestetään Töölön radalla sekä Lopella syksyn ja alkutalven 
aikana. Suoritettu teoriakoe on voimassa 12kk.


Kurssille otetaan 70 osallistujaa ja kurssin hinta on 70€. Laina-aseet ja kotelot 
veloituksetta, patruunat veloitetaan käytön mukaan. Kurssimaksun päälle tulee RESULin 
rekisteröintimaksu 30€. Lounas ja kahvit kuuluvat kurssin hintaan. 


Kurssivaatimukset 

Käytännön kokeen läpäisemiseen vaadittava kokemus pistooliammunnasta. SRA 
ampujankurssi ei ole pistooliammunnan perusteet -kurssi, vaan osallistujan on osattava 
turvallisen ammunnan perusteet, pistoolin käyttö ja ampuminen alle 25m matkalle jo 
ennen kurssille ilmoittautumista. 


Jäsenyys RESUL:n alaisessa jäsenyhdistyksessä. Etusijalla kurssille ovat 
järjestäjäyhdistysten ja Helsingin piirien jäsenyhdistysten jäsenet. Kurssille hyväksytty 
tarvitsee henkilökohtaisen vakuutuksen (esim. RUL+ RES ampumaturva tai SAL lisenssi).


Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen 25.10.2022 mennessä, tai kunnes kurssi on täynnä: https://forms.gle/
dNdAkBreJLSYz4oB6. Toimithan pian, kurssit täyttyvät nopeasti.


Ilmoittautumisen jälkeen osallistujat käydään läpi järjestäjien toimesta, ja kaikille kurssille 
hyväksytyille lähetetään erikseen vahvistusviesti viimeistään 1.11. mennessä.


Aikataulu ja kurssin ohjelma 

https://forms.gle/dNdAkBreJLSYz4oB6
https://forms.gle/dNdAkBreJLSYz4oB6


Teorialuennot ja -koe pidetään osoitteessa Kivimiehentie 1, Espoo 12.11.2022 klo 
10:00-16:30. Paikalta löytyy maksutonta parkkitilaa, myös metrolla pääsee paikalle.


Teoriakoe suoritetaan teorialuentojen jälkeen auditoriossa sähköisellä lomakkeella (tai 
tarvittaessa paperisena).


10.00-10.30 Aamukahvi, luokkaan järjestäytyminen ja nimenhuuto

10.30-12.00 Luennot osa 1

12.00-13.00 Lounastauko

13.00-14.30 Luennot osa 2

14.30-15.00 Kahvitauko/tenttiin valmistautuminen

15.00-16.00 Teoriakokeen suoritus ja tarkistus paikallaolijoiden kesken

16.00-16.30 Teoriakokeen läpikäynti ja käytännön kokeiden päivät


Käytännön kokeisiin ilmoittaudutaan järjestäjäyhdistysten toimesta. Vuoroja on riittävästi 
syksyn ja talven aikana, joten aikataulut saadaan varmasti sovitettua kaikkien 
kalentereihin.


Kurssin pääkouluttajana: SRA -kouluttaja Antti Kokkola

Kurssin teoriakouluttaja: SRA -tuomari Markku Kaijola


Lisätiedot ja kysymykset kurssista:

markku.kaijola@esres.fi tai 040-5604686 

Tutustu ennen kurssia: 

SRA säännöt:

https://resul.fi/wp-content/uploads/2019/07/SRA_Saannot_7_0.pdf 


Käytännön kokeen suoritusohje:

https://resul.fi/wp-content/uploads/2020/10/SRAKoe5Rastia2019_mod_VM_3.pdf 

mailto:markku.kaijola@esres.fi

