Valvojan Ohje (ohjeita Urheilutalon ampumaradan käyttäjille ja
valvojille
Valvojille ohjeeksi, muistin virkistämiseksi ja uusille jäsenille tiedoksi kerron Vantaan
Reserviläisten käytössä olevasta Tikkurilan urheilutalon ampumaradasta ja sen käytöstä.
Ampumarata on urheilutalon alakerrassa. Sisäänkäynti tapahtuu biljardisalin ovesta.
Urheilutalon ollessa avoinna vakiovuoromme ovat tiistaisin 17:00-19:30, torstaisin
17:00-19:00 ja sunnuntaisin 15:00-17:00. Kilpailutapahtumat ohittavat vakiovuorot.
Ampumarata on viisipaikkainen, kääntölaitteella varustettu 25 m rata, jossa saa ampua
ilma-aseilla ja .22-kaliperisilla ruutiaseilla lyijyluoteja.
Useimmilla ampujilla on oma ase, patruunat ja paikkaustarvikkeet. Koska näitä ei
aloittelijalla välttämättä ole, yhdistys on hankkinut aseita ja pitää tarvikekaapissa
patruunoita ja muita tarvikkeita myytävänä ampujille. Kynnys ammunnan aloittamiseen
on varsin matala, eikä ainakaan alussa tarvitse pelätä suuria kustannuksia.
Kokeneet, etukäteen sovitut ampujat toimivat ratavalvojina. Ennen vuoron alkua valvoja
kuittaa biljardisalin kassalta ampumaradan avaimen. Kassalla on valvojien nimilista, eikä
avainta luovuteta jos nimeä ei listasta löydy. Rata ei siis ole "vapaasti käytettävissä" em.
aikoina. Valvojalista on myös ampumaradan ilmoitustaululla. Listaa ylläpitävät
yhdistyksen ampumavastaavat.
Valvojalla on yhdistyksen tarvikekaapin avain. Kaapista löytyvät taulut, aseet, patruunat,
päiväkirja yms. Valvoja kerää ampujilta ratamaksun (1 euro) ja merkitsee maksajan
nimen päiväkirjaan, myy patruunoita ja paikkaustarvikkeita, ja tarvittaessa antaa lainaksi
aseen.
Ennen ammunnan aloittamista on syytä kytkeä tuuletus täydelle teholle. Valokatkaisimet
ja tuuletuskytkin ovat 1. ampumapaikan kohdalla pienessä kaapissa.
Tarvittaessa valvoja opastaa aseen käytössä. Hän valvoo kaikkea toimintaa ja vastaa
turvallisuudesta. Kun paikalla on useita ampujia, ammunta, taulujen paikkaus ym.
tapahtuu valvojan johdolla ja komentojen mukaan. Esimerkiksi: "lataa...ovatko ampujat
valmiit...ampukaa...ovatko kaikki ampuneet...patruunat pois...tauluille".
Koska äiti ei useinkaan ole paikalla ampujien mukana, joutuvat he itse siivoamaan
jälkensä; taulut palautetaan paikattuina kaappiin ja hylsyt lakaistaan lattialta ja kerätään
astiaan. Myös taululaitteiden alusta on syytä siivota.
Valvoja sulkee VaResin päiväkirjan, täyttää ratapäiväkirjan (ampumaratayhdistyksen
päiväkirja), kerää aseet ja tarvikkeet ja sulkee ne kaappiin, jonka lukitsee. Valvoja myös
kääntää tuuletuksen 1/2-teholle, sammuttaa valot, lukitsee oven ja palauttaa avaimen
biljardisalin kassalle.
Eikun ampumaan! Kysymyksiä voi esittää ampumavastaaville ja tämän kirjoittajalle.
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Toiminta ja turvallisuus

Kenen vastuulla on turvallinen aseen Jokainen ampuja vastaa omasta toiminnastaan.
käyttö?
Vastuu ei ole siirrettävissä toisille ampujille tai
valvojalle.
Onko vakuutus tarpeen?

Kyllä on. Voit hankkia esim. Reserviläisliiton
markkinoiman Ampumaharrastusvakuutuksen. Tämä
on edullinen ja kattava vahinko- ja vastuuvakuutus.
SAL:n jäsenmaksuun sisältyy myös vakuutus.
Vapaa-ajan vakuutukseen voi olla mahdollista myös
ottaa lisävakuutus ampumaharrastusta varten.

Mitä tarkoittaa ratakomento "lataa"?
Mitä teen?

Täytä lipas, kiinnitä se aseeseen ja tee latausliike.
Harjoittele tähtäystä.
Älä irrota otetta ladatusta aseesta. Sen pitää olla
käyttäjän hallinnassa kaikissa tilanteissa.

Mitä tarkoittaa ratakomento
"patruunat pois"? Mitä teen?

Irrota lipas ja tarkista että se on tyhjä. Vedä luisti
taakse ja tarkista, että patruunapesä on tyhjä. Jos
mahdollista, jätä luisti taakse-asentoon. Tarkista
revolverin rulla tyhjäksi ja jätä se auki. Jätä ase tässä
tilassa pöydälle, piippu tauluille osoittaen.

Milloin saan ottaa aseen esille ja
pakata sen takaisin laukkuun?

Silloin kun tulet omalle ampumapaikalle tai olet
lopettanut ampumisen, sillä edellytyksellä, että
ketään ei ole ampumatasan etupuolella

Miten pitää toimia jos aseeseeni
tulee häiriö?

Pidä ase turvallisesti suunnattuna tauluille ja sormi
pois liipaisimelta. Yritä poistaa häiriö. Jos et onnistu,
ilmoita häiriöstä valvojalle.
Kaikissa tilanteissa pidä ase turvallisesti suunnattuna.

Milloin ja missä saan huoltaa tai
korjata asetta?

Valvojan luvalla ja ohjeen mukaan.

Milloin saan täyttää lippaan?

Lataa-komennolla.
Vaikka ampuisit muita nopeammin, älä täytä lipasta
seuraavaa sarjaa varten. Ammunnan jälkeen pöydällä
saa olla vain tyhjiä lippaita ja tyhjiä aseita.

Milloin voin mennä paikkaamaan
tauluni?

Valvojan käskystä.

TURVALLISUUSRIKKEISTÄ EI ANNETA HUOMAUTUKSIA TAI VAROITUKSIA.
TURVALLISUUDEN VAARANTAMISESTA SEURAA AMPUMARADALTA POISTAMINEN.
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Tietoa & teoriaa
Perusohjeet turvalliseen aseiden käsittelyyn (lähde: Hjorth)
ASEET EIVÄT AIHEUTA ONNETTOMUUKSIA! Aseonnettomuudet ovat lähes aina
aiheutuneet huolimattomuudesta tai aseen käyttäjän taitamattomuudesta käsitellä asetta
turvallisesti. Noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita. Lue alla olevat kohdat 1 - 11:
1. Opettele käyttämäsi aseen käsittelyohjeet ja tekniset ominaisuudet. Eri
aseiden käsittelytavat vaihtelevat. Oikeilla varotoimenpiteillä ja menettelytavoilla opit
lataamisen ja patruunoiden poiston. Kukaan ei saa käsitellä asetta ennen kuin on
perusteellisesti tutustunut juuri siihen asetyyppiin, jota käsittelee.
2. Pidä piippu aina suunnattuna turvalliseen suuntaan. Varmistu luodin tai haulin
pysähtymisestä maalin taakse, jopa kuivaharjoittelussa. Luoti tai hauli voi olla vaarallinen
vielä usean kilometrin etäisyydellä. Älä koskaan anna aseen piipun osoittaa mitään
ruumiinosaasi tai toista henkilöä. Tämä on erityisen tärkeää, kun lataat tai poistat
patruunoita aseestasi. Vahingonlaukauksen sattuessa vahinkoa ei tapahdu piipun
osoittaessa turvalliseen suuntaan. Turvallisessa suunnassa on huomioitava, että luoti tai
hauli voi kimmota. Tiedä tarkalleen minne aseesi piippu osoittaa, kun käsittelet sitä ja
varmistu siitä, että ase on hallinnassasi vaikka kaatuisit.
3. Käsittele aina asettasi kuin se olisi ladattu. Ota tavaksi tarkastaa, että ase on
tyhjä kun otat sen käteesi. Ase saa olla ladattu vain kun olet metsästämässä tai
ampumaradalla valmiina ampumaan.
4. Kiinnitä huomiota aseiden ja patruunoiden turvalliseen säilytykseen. Aseiden
ja patruunoiden tulee olla lukittuina asetelineessä tai kaapissa. Säilytä asettasi vieraiden
ja lasten ulottumattomissa. Aseenomistajan vastuulla on varmistaa, että lapset ja
henkilöt, joilla ei ole riittävää tuntemusta aseista, eivät pääse käsiksi aseisiin tai
ammuksiin.
5. Varmista ennen ampumista, että aseen piippu on puhdas esteistä. Pienikin
määrä kuraa, hiekkaa, lunta, aserasvaa, tms. piipussa voi saada aikaan pullistuman tai
halkeaman ammuttaessa ja saattaa aiheuttaa vahinkoa ampujalle tai lähellä olevalle
henkilölle. Varmista, että käytät juuri tähän aseeseen tarkoitettuja patruunoita
ladatessasi asettasi. Mikäli ääni tai rekyyli ei tunnu oikealta, keskeytä ampuminen heti ja
tarkasta, että piipussa ei ole esteitä.
6. Varmistu kohteestasi ennen kuin ammut. Tiedä tarkalleen mihin luotisi tai haulisi
tulee osumaan. Metsästäessäsi älä ammu pelkästään liikettä tai ääntä kohden. Harkitse
rauhallisesti ollaksesi täysin varma kohteestasi ennen kuin painat liipaisinta.
7. Käytä ampujanlaseja ja kuulosuojaimia ampuessasi. Kaikkien ampujien tulee
käyttää suojaavia ampujanlaseja ja jonkinlaisia kuulosuojaimia ampuessa, melu- ja
näkövammojen ehkäisemiseksi.
8. Älä koskaan kiipeä aidan yli tai nouse veneeseen ladatun aseen kanssa. Laske
ase maahan ennen kiipeämistä ja poista patruuna ennen kuin nouset veneeseen, hyppäät
ojan tai muun esteen yli. Aina ollessasi epävarmassa tilanteessa poista patruunat
aseesta.
9. Älä ammu kovaan pintaan tai veteen. Monista pinnoista, kuten kivestä, kalliosta
tai veden pinnasta luoti tai hauli kimpoaa ennalta arvaamattomiin suuntiin huomattavalla
nopeudella.
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10. Älä koskaan kuljeta ladattua asetta. Aseista tulee aina poistaa patruunat ennen
kulkuneuvoon laittamista. Käytä sopivaa aselaukkua tai asepussia lataamattoman aseen
kuljettamiseen.
11. Alkoholi ja aseet eivät sovi yhteen. Kaikenlainen aseiden käsittely alkoholin tai
muiden aineiden vaikutuksenalaisena osoittaa välinpitämättömyyttä muiden
turvallisuudesta.
(Lähde: Hjorth)
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