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Yleistä
•
•

•
•

•
•
•

Viimeaikaiset aseiden väärinkäytöt esim kouluissa ovat luoneet kielteistä
asennoitumista aseita ja myös ampumaratoja kohtaan.
Yhteiskunnan kielteinen asenne, ja vähitellen lisääntyvät vieraat ampujat, luovat
tarpeen näkyvälle valvonnalle.

18 vuotiaalle henkilölle voi poliisi myöntää aseenkantoluvan.
15 vuotiaalle voi poliisi myöntää rinnakkaisluvan, mikä oikeuttaa aseen itsenäiseen
käyttöön. Uusi aselaki kiristää nuoren aseenkäyttäjän valvontaa. Valvonnan vastuu
kohdistuu ensisijaisesti aseen omistajaan.
18 vuotta täyttänyt henkilö, jolla on aseenkantolupa, voi luovuttaa aseensa
nuoremmalle henkilölle, mikäli pystyy välittömästi valvomaan aseen käyttöä.
Maksettu metsästyskortti sisältää vakuutuksen ampumaharjoitteluun.
Radalla on vastuuvakuutus.

Turvallisuus
Hyvinkään rhy:n radalla ei ole käytössä tiukkaa järjestyssääntöä, mutta turvallisuuden
osalta on keskeistä, ettei kukaan aiheuta aseen käytöllä vaaraa ulkopuolisille, eikä
itselleen. Huomion arvoista on ainakin:
•
•
•

•
•
•

•
•

Radalla, muualla kuin ampumapaikalla, aseesta on lukko auki, tai ase on taitettu.
Aseessa saa olla panokset vain ampumapaikalla, kun ase on suunnattu
ampumasuuntaan, eikä ampuma-alalla ole ihmisiä.
Mikäli tulee tilanne, että ampuma-alalle täytyy mennä esim. korjaamaan taulua, tulee
aseesta poistaa piipussa olevat panokset, eikä ase saa olla käsissä, vaan se
asetetaan pöydälle.
Aseen piippua ei saa tyhjänäkään suunnata toista ihmistä kohti.
Tähtäilyä aseella tulee välttää muualla, kuin sille osoitetulla paikalla.
Mikäli tyhjällä aseella halutaan harjoitusmielessä seurata liikkuvaa hirvikuviota, täytyy
harjoittelijan olla vuorossa olevan ampujan kanssa samalla linjalla, eikä suinkaan
ampujan takana, ja harjoitteluun täytyy olla vuorossa olevan ampujan suostumus.
Vieraaseen aseeseen ei saa koskea, ilman aseen omistajan lupaa.

Rahan kulku
.

•

Ulkopuolisilta ampujilta peritään radalla harjoituksista 10 € ilta

•

Ulkopuoliselle ampujalle voi myydä 80€ hintaisen kausikortin,
joka oikeuttaa käyttämään sekä luoti- että hirvirataa kaudella 2014 silloin, kun radalla
on valvonta paikalla.
Viime vuodesta poiketen kaikki radalta kerätty raha tilitetään omalle seuralle, joka
tilittää joulukuun aikana puolet kertyneestä rahasta rhy:lle.

•

•

Hyvinkään riistanhoitoyhdistyksen hallitus on päättänyt, että vuoden 2014
harjoitusmaksuja ei peritä Hyvinkään rhy:n hirviseurueiden jäseniltä.

Radan aukioloajat
•
•

•

•

Arki-iltoina radan ympäristöluvan mukainen käyttöaika on klo 14.0-0 - 20.00 ja
lauantaisin klo 9.00 -16.00 välisenä aikana.
Radan valvonta arki-iltoina kello 16:30- 19 välisenä aikana. Mikäli radalla on ampujia
klo 19 jälkeen, tulee valvojan jatkaa valvontaa siten, ettei ammunta jatku enää klo
20:00 jälkeen.
Lauantain valvonta alkaa klo 10 ja päättyy klo 13. Samoin kuin arki-iltoina, tulee
valvojan huolehtia, että ulkopuoliset vieraat ovat saaneet ammuntansa loppuun ja
poistuvat rata-alueelta.
Valvonta suoritetaan alkaen toukokuun alusta ja loppuen syyskuun loppuun.

Harjoitus / valvontavuorot
Arkipäivät

Kisojen järjestelyvuorossa ovat seurat,
jotka harjoittelevat keskiviikkona.

Muut valvonnat
•

Lisäksi lauantaipäivän valvonnat

•

Maanantaina Nurmijärven rhy käyttää yhtä hirvirataa sekä kohdistusrataa ja
Nurmijärven reserviläiset luodikkorataa. Molemmat suorittavat valvonnan itse,
kumpikin omalta osaltaan. Lisäksi Reserviläisillä on mahdollisuus käyttää
luodikkorataa lauantaisin. Veloitukseton radan käyttö lauantaina edellyttää, että
ampuja esittää valvojalle Nurmijärven reserviläisten, Nurmijärven reserviupseerien tai
Klaukkalan reserviupseerien jäsenkorttin. Molempien osalta on erilliset sopimukset.

•

Kaikkina päivinä voidaan yksi hirvirata vuokrata ulkopuoliselle, joka hoitaa valvonnan
itse.

Radan sujuva käyttö
•
•
•

•

•

•
•

Hiljaisina aikoina( touko-, kesä- ja heinäkuu) voi rataa käyttää yhdellä tai kahdella
valvojalla, mutta syksyn perinteisesti vilkkaana aikana täytyy valvojia olla 3 tai 4.
Ainakin elo- ja syyskuun aikana valvojilla täytyy olla valmius ”tulospalvelun”
tuottamiseen, joko seurojen metsästyspuhelimilla tai radalla olevilla puhelimilla.
Tilanteessa, jossa ampujia on jonottamassa ampumavuoroa, täytyy valvojan pitää
listaa ampujista, minkä mukaan ampumavuoro määräytyy. Kerralla ampuja voi varata
enintään 2 sarjaa (20 laukausta), minkä jälkeen ko. ampuja voi varata uudelleen
enintään 2 sarjaa silloin voimassa olevan listan lopusta. Mikäli ”tulospalvelu” ei ole
käytössä, voi ampuja varata vain 1 sarjan kerralla.
Jonotustilanteessa hyvinkääläisten seurojen jäsenet ja maksavat vieraat ovat
samassa asemassa. Mikäli jokin seura järjestää kisan harjoitusiltaan, tulevat ko. kisan
kilpailijat vuoroon saman jonotuslistan mukaan kuin muutkin ampujat, tai kisakäyttöön
otetaan toinen rata, mikäli se on käytettävissä.
Ensisijaisesti valvojat keskittyvät valvomaan yhtä hirvirataa, ja kohdistusradan ja
luodikkoradan toimintaa. Mikäli toinen hirvirata otetaan käyttöön, määrätään sinne
valvojat erikseen.
Käytä valvojaliiviä, jotta sinut tunnistetaan.
Varaa hiukan vaihtorahaa mukaan.

Valvojien toiminta radalla
•
•

•

Rahojen keräämisen, turvallisuuden valvonnan ja ammunnan sujuvuuden
varmistamisen lisäksi valvojan tulee toimia niin, että rata jää siistiksi jokaisen
käyttökerran jälkeen.
Samoin täytyy ehdottomasti muistaa täyttää ympäristöluvan vaatima kirjanpito, ja
valvoa että kaikkien ratojen osalta kirjanpito on kunnossa.

Valvojan tehtäviä radalla
Varmistaa, että punainen varoituslippu on ylhäällä ammunnan aikana.
Avata ja saattaa käyttökuntoon tarvittavat radat, ja vastaavasti lukita radat ennen
lähtöä.
Antaa ulkopuolisille ampujille riittävä käytön opastus, että ratoja osataan käyttää
oikein.

Luodikkorata
/ympäristökirjanpito
• Nurmijärven Reserviläisyhdistykset vastaavat
luodikkoradan ylläpidosta ja hoidosta.
• Nurmijärven Reserviläisyhdistykset vastaavat
ympäristöluvan lomakkeitten toimittamisesta
ampumapaikoille, ja täytettyjen lomakkeitten
keräämisestä.

Luodikkorataan liittyvää
• Luodikkoradan näyttösuojassa tulisi olla
käytössä 10- 15 käyttökuntoista taulurunkoa.
Loput rungot, ja viisireikäiset kisataulurungot
säilytetään ampumakatoksen päässä olevassa
lukittavassa varastossa.
• Käytetyt taulut ja rikkoontuneet rungot viedään
näyttösuojan tien varteen sijoitettuun
roskalavaan.

Hirviradat
• Hirviratojen tauluhuolto yms. ylläpito hoidetaan
talkoilla siten, että seurat, jotka harjoittelevat
torstainana hoitavat radat toukokuun ajan.
Vastaavasti tiistaina harjoittelevat seurat hoitavat
kesä- ja heinäkuun, ja keskiviikkona
harjoittelevat seurat hoitavat elo- ja syyskuun.

Ampumaratavastaava
•
•

Janne Räsänen vastaa radan vuokrauksesta, ja toimii yhteyshenkilönä.
Janne Räsäsen tavoittaa numerosta 040 8205889, tai
email janne.rasanen@a-kasten.fi

•

Hannu Järvenpää

0400107005

Ampumakokeen valvonta
•
•

•
•

•

Paikalla ainakin 4 valvojaa, joilla on kaikilla oltava valvontaoikeus. Valvojat tulevat
kahdesta eri seurasta.
Ampumakokeen päivinä radalla ei ole muuta valvontaa, joten valvojien tehtävänä on
myös muun mahdollisen valvontatarpeen hoitaminen, esim kohdistusmaksujen
kerääminen.
Ampumakokeitten tilitykset täytyy suorittaa siten, että suorituksessa selviää päivä tai
päivät.
Ampumakokeen rahanjakolomakkeen kääntöpuolella on kaksi laskulomaketta, johon
kummankin seuran edustaja kuittaa saadun summan. Laskuun tulee kirjata seuran
y tunnus. Rahaa kuittaavan seuran tulee olla ennakkoverovelvollinen.
Vuoden 2014 kokeen hinta on 20€ / suorituskerta.

Esille tulleita aiemmilta vuosilta

• Metsästyskortin voimassaolon
tarkastaminen erittäin tärkeää.
• Tuntemattoman ampujan henkilöllisyys
tulee tarkastaa, sekä se, että hän käyttää
hyväksyttävää asetta, johonka hänellä on
voimassaoleva hallussapitolupa.
• Kortin täyttämiseen tulee kiinnittää
huomiota.

Lasku
Saaja (seuran nimi)
y tunnus
Maksaja Hyvinkään rhy

y tunnus 1526631-1

Sovittu korvaus ampumakokeen järjestämisestä
päivämäärä

yht euroa

Kuittaan maksetuksi
pvm
nimi
nimen selvennys

Pankkitili
• Rhy:n tilinumero on 530051-220420, ja
mikäli maksuohjelma vaatii 8 numeroisen
tilinumeron on tili 530051-20020420
• Iban muodossa tilinumero on
FI3353005120020420 OKOYFIHH

Kaikki ampumarataa koskeva tiedotus varauksista ym pyritään kirjaamaan
Hyvinkään rhy:n web sivuille kalenteriosaan osoitteessa www.hyvinkaa.net
torstai, 24. huhtikuuta
18:00 Valvontapalaveri RHY:n maja,
Ampumaurheilukeskus
lauantai, 26. huhtikuuta
10:00 AMPUMAKOE, Hyvinkään
Ampumaurheilukeskus
tiistai, 29. huhtikuuta
18:00 Johtoryhmän palaveri
torstai, 8. toukokuuta
Koko päivä Yksityistilaisuus alkaen klo 8:00 koko
päivä
perjantai, 9. toukokuuta
Koko päivä Yksityistilaisuus klo 16:00 saakka
torstai, 5. kesäkuuta

