
Kesän ammunnoista ym. 

Koronasta johtuen myös meidän on tehtävä varmuuden vuoksi muutoksia tämän kesän 
harjoitusammuntoihin: 

Jos epäilet vähänkin tulevasi kipeäksi jätä, varmuudeksi harjoitukset väliin, siksi aikaa, kun tiedät 
olevasi kunnossa. Tämä siksi, että et vahingossa tartuta muita. 

 

Kivääriammunnat 

Olemme päättäneet poistaa vaatimuksen 5 pakollisesta harjoituskerrasta kivääriradalla. 
Harjoittelemassa voi käydä, kun otetaan huomioon muutama asia siinä:  

- Tänä kesänä ei ole valvontavuoroihin nimetty henkilöitä, joten ammunnat joudutaan 
toteuttamaan omatoimisesti. Sovi kaverin kanssa menemisestä, jotta saatte hirven liikkeelle. 
Päiviin ei tehdä muutoksia, joten radalla ovat samat ajat voimassa kuin viime vuonna. Kirjatkaa 
kuitenkin käyntinne radalla olevaan kansioon.  

 Jos ampujia tulee paikalle enemmän, niin sovitaan, että ei odoteta vuoroa katoksessa, vaan 
pidetään turvallinen välimatka toisiin jäseniin. Voimme hyvin tarinoida ulkopuolella, vaikka 
istumapaikkaa ei olekaan. Virus tarttuu myös kosketuksesta, joten huonolla tuurilla sen voi saada 
esim. yhteisestä kynästä, näyttölaitteesta tai ovenkahvasta. Samoin on viisasta jättää toisten 
aseiden koskettelu pois. 

Haulikkoammunnat 

Valvontavuorot on poistettu myös täältä, joten olkaa yhteydessä toisiin jäseniin, että saatte radan 
toimimaan. Pidetään myös turvallinen välimatka toisiin ampujiin. Samoin täällä on 
kosketustartunnan riski olemassa lähettimen, heittimen ym. pintojen kanssa. 

 

Toivottavasti nämä muutokset eivät haittaa harrastustamme kohtuuttomasti tänä kesänä ja 
voimme tietysti palata valvontavuoroihin ym., jos koronatilanne menee ohitse. 

 

Muita ajankohtaisia asioita: 

Lahtivajan lattiasta sen verran, että otan yhteyttä Solmasterin edustajaan lähiaikoina ja kutsun 
hänet katsomaan sitä. Todennäköisesti se on hiottava uudelleen ja saatava parempi pinta.  

Kylmäkone joudutaan uusimaan syksyksi. Hintaa ja mallia selvitetään tällä hetkellä. 

Uusi raatokuoppa kaivettiin vanhan viereen, mutta aita siitä vielä puuttuu, joten siinä yhden illan 
talkoot. Toivottavasti tämän luettuanne löytyy vapaaehtoisia tekijöitä. 

Ampumaradan aita on muutamasta kohtaa pientä korjausta vailla ja siitä tuli huomautus 
ympäristöluvan tarkastuksen yhteydessä. Se on syytä laittaa kuntoon, jotta määräykset täyttyvät. 



Joudun antamaan korjauksista tiedon Liedon kuntaan ja se olisi hyvä saada tehtyä ennen 
varsinaisen käyttökauden alkua. Ampumajaosto hoitaa talkoiden tiedottamisen.  

Huomautus tuli myös lipputangosta. Se oli puiden peitossa, nyt näkyvyys on korjattu. Laitoimme 
kuitenkin helpomman ratkaisun siihen: Hirviradan ammuntakatoksen Kivitien puoleiseen päätyyn 
tuli punainen valo, jonka saa laitettua päälle radalle mennessä. Sitä on syytä käyttää aina kun 
radalla ammutaan jollakin aseella. Kunhan muistatte sen myös sammuttaa lähtiessä. Katkaisin on 
hirvikopissa. 

Tein talvella harvennusta siellä ja mielestäni se tuli paremmaksi. Ainoa kohta, josta tuli tällä 
hetkellä harva on raatokuopan lähellä. Siinä ei säästettävää puuta ollut ja kuitenkin alla oli kuusen 
taimia. Nyt ne saavat valoa ja muutaman vuoden päästä ne peittävät hyvin näkymät. 

Tarkoitukseni oli tänä kesänä kutsua talkoihin porukkaa raivaamaan kivitien ojanvarret. Olisi paljon 
mukavampi ajaa, jos näkyvyys olisi parempi mutkissa. Palataan siihen myöhemmin. 

Hyvää kevättä Teille kaikille! 

 T: Matti 

 


