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Osuva Range & Training jäsenyysehdot 

 
 
 
1. Osuva Range & Training (tästä lähtien Osuva) on Aegis-palvelut 

oy:n aputoiminimi, jolla harjoitetaan ampumarata- ja ampuma-
asekoulutustoimintaa sekä ase- ja varustekauppaa.  
 

2. Osuvan jäsenyys (kanta-asiakkuus) oikeuttaa jäsenhinnoitteluun, 
jäsenetuihin, etuoikeuteen kurssivarauksissa ja laajennettuun 
ampumaradankäyttöoikeuteen.  

 
3. Jäsen on jokainen, joka on hakenut Osuvan jäsenyyttä, hakemus on 

hyväksytty ja jäsenmaksu maksettu. Jäsenyys voidaan myöntää kir-
jallisen hakemuksen perusteella jokaiselle 15 vuotta täyttäneelle 
henkilölle. Osuva pidättää itsellään oikeuden jäsenhakemuksen hy-
lkäämiseen syytä ilmoittamatta, ottaen huomioon henkilörekisteri-
lain asettamat vaatimukset 
 

4. Osuvan myöntäessä jäsenyyden peritään liittymismaksu. Tämän 
lisäksi peritään kahdentoista kuukauden välein jäsenmaksu 
 

5. Jäsenmaksu on voimassa 12 kuukautta liittymiskuukausi mukaan 
luettuna. Mikäli jäsen ei ole sanonut irti jäsenyyttään kirjallisesti 
viikkoa ennen seuraavan laskun eräpäivää, jäsenyys jatkuu auto-
maattisesti. Laskua koskevat huomautukset on tehtävä kirjallisesti 
viikkoa ennen eräpäivää.  
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6. Osuva laskuttaa liittymis- ja jäsenmaksun sen jälkeen, kun se on 

hyväksynyt jäseneksi henkilön, joka on jäsenyyttä kirjallisesti 
hakenut. Liittymis- ja ensimmäisen kauden jäsenmaksu on  makset-
tava mikäli jäsenhakemus on hyväksytty. Maksun viivästyessä 
Osuva on oikeus periä viivästyskorkoa vuotuisen koron mukaan 
sekä veloittaa mahdollista laskun muistutuksista. Jäsen on velvolli-
nen korvaamaan laskun viivästyksestä aiheutuneet kulut.  

 
7. Jäsen sitoutuu noudattamaan radan turvallisuussääntöjä ja kou-

luttajien radalla toimimiseen liittyvä ohjeistusta.  
 

8. Osuvan jäsenellä on oikeus käyttää Osuvan hallinnoimia sisäampu-
maratoja varattuaan ampumapaikan ratamaksua vastaan. Jäsen 
saa tuoda vieraita ampumaradalle. Vierailta peritään normaali rata-
maksu. 

 
9. Jäsen on velvollinen noudattamaan Osuvan jäsenyyteen liittyviä 

ehtoja. Osuva voi perua jäsenyyden. Mikäli Osuva on peruuttanut 
jäsenyyden, erääntyy jäsenen koko velka heti maksettavaksi. Jäsen 
voi itse irtisanoa jäsenyytensä ilmoittamalla irtisanomisensa kirjalli-
sesti Osuvalle. Mikäli jäsen ilmoittaa irtisanomisensa laskun 
eräpäivän jälkeen, hän on velvollinen suorittamaan kyseisen vuo-
den jäsenmaksun. Maksettua liittymis- ja jäsenmaksua ei palau-
teta.  


