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Yleistä vuoroista
• Vuorot säännöllisesti kerran viikossa ympäri vuoden
• Katso tarkempi listaus nettisivuilta https://www.pamry.fi/tapahtumat/
• Vuoron alkamisaika vaihtelee vetäjien aikataulujen mukaisesti ja ilmoitetaan
tarkemmin vähintään 3 päivää ennen vuoroa sähköpostilistalle ja Discordin
tiedotusryhmään
• Vuoro ei kestä klo. 20 asti, vaan loppuu kun kaikki halukkaat ovat lopettaneet
ampumisen

• Järjestetyllä vuorolla aina seuran laina-aseet käytettävissä ja patruunaa
myytävänä omakustannehintaan
• Ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, paitsi erityistapauksissa
• Ota mukaan omat kuulosuojaimet ja suojalasit

Saapuminen ampumaradalle
• Hiukkavaaran ampumaradat
• Osoite: Hiukanreitti 239

Saapuminen ampumaradalle
• Aja sisään rata-alueelle
• Älä välitä opasteessa lukevasta
ampumalomakkeen
täyttämisestä
• Ohjatulla vuorolla vetäjä täyttää
lomakkeelle koko vuoron aikana
ammutut laukaukset

Saapuminen ampumaradalle
• Portin jälkeen suoraan edessä
on 300m radan katos ja
parkkipaikka
• Vasemmalle risteyksestä
sijaitsee 150m kiväärirata
• Oikealle risteyksestä sijaitsee
pistoolirata
• Ratavarauskalenterissa
• Rata 1= 150m
• Rata 2= 300m
• Rata 3A= pistoolirata

Vuoron kulku
• Vuorolla aina vastuuhenkilö ohjaamassa
• Ilmoittaudu vastuuhenkilölle ja maksa vuoromaksu
• Jos sinulla ei ole omaa asetta, osta samalla patruunat
• Jos et ole aikaisemmin ampunut, ilmoita siitä ohjaajalle tai
vieruskaverille niin saat opastusta
• Älä koske aseisiin ennenkuin kuulet “saa ampua”-käskyn
• Lippaan saa ottaa milloin vain ja siirtyä kauemmaksi aseesta lataamaan
lippaan valmiiksi

• Kun et aio ampua enää, siivoa maasta hylsyt pois, irrota taulusi ja
poista taulusta niitit

Vuoron kulku
• Ohjaajan huutamat käskyt
• “Suojataan” tai “Suojataan näkö ja kuulo”
• Laita kuulosuojaimet ja suojalasit päähän

• “Saa ampua”
• Kun ohjaaja on varmistanut kaikilla olevan suojaimet paikoillaan, tulee käsky ja jokainen
saa aloittaa ampumisen omaan tahtiin

• “Tauluille”
•
•
•
•

Kun kaikki ovat lopettaneet ampumisen, ohjaaja tarkistaa aseet tyhjiksi ja käskee tauluille
Tässä vaiheessa suojaimet saa ottaa pois päästä
Ota paikkoja, paikkaa oma taulusi ja palaa takaisin ampumapaikalle
Aseisiin ei saa koskea ennen kuin kaikki ihmiset ovat tulleet tauluilta pois ja annetaan
lupa ampua

PAM-Cup
• PAM-Cup
• Jokaisella vuorolla ammutaan PAM-Cupin osakilpailu
• Kilpailuun ei ole pakko osallistua
• Voi ampua omaan tahtiin vapaasti, mikäli ei halua kilpailla

• Kilpailut vaihtelevat ja niiden sisällöstä ilmoitetaan samassa tiedotuksessa,
jossa ilmoitetaan moneltako vuoro alkaa

PAM-Cup
• Jos haluat osallistua kilpailuun:
• Laita nimesi tuloskaavakkeeseen
• Yleensä saa harjoitella vapaasti haluamansa määrän
ennen kilpailua
• Kun haluat ampua kisasuorituksen, huuda ennen
ampumaan alkamista “KISA” niin ohjaaja tietää
kyseessä olevan kisasuoritus
• Suorituksen jälkeen älä koske tauluusi, vaan odota
taululla ohjaajaa, joka kirjaa tuloksen kaavakkeeseen
• Kirjaamisen jälkeen paikkaa taulusi ja palaa
ampumapaikalle

• Vuoron jälkeen tulokset tulevat nettisivuille
“Toiminta”-osion alle

SRA-kisat
• Kesäaikaan seura järjestää SRA-vuoroja
• SRA= Sovellettu reserviläisammunta
• Toiminnallista ammuntaa, missä ampujat suorittavat rasteja kelloa vastaan

• SRA-vuorolle osallistumiseen vaaditaan:
• SRA-kurssin suorittamista
• Seura järjestää oman SRA-kurssin yleensä kerran vuodessa
• MPK:n kautta kursseja on Oulussa muutaman kerran vuodessa, ilmoittautuminen
koulutuskalenterin kautta

• Ilmoittautumista etukäteen
• Sähköpostilistalle ja Discordiin tulevassa kisainfossa on linkki ilmoittautumiseen

• Ampujavakuutus (SAL, RUL+ tai Toimintaturva)

Ampujan kymmenen käskyä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asetta on käsiteltävä aina kuin se olisi ladattu.
Älä koskaan osoita tyhjälläkään aseella ihmistä.
Aloita aina aseen käsittely tarkastamalla, että se on tyhjä.
Opettele käsittelemään asettasi huolellisesti ennen ampumaharjoittelun
aloittamista.
Lataa aseesi vasta, kun aloitat ammunnan.
Huolehdi, että piippu osoittaa aina tauluille/maalialueelle (=piippukontrolli).
Pidä sormi liipaisinkaaren ulkopuolella kunnes olet valmis laukaisemaan aseesi
(=sormikontrolli).
Tyhjennä ase välittömästi ammunnan päätyttyä.
Huolla aseesi – varmistu aseesi kunnosta.
Nollatoleranssi. Aseet ja päihteet eivät sovi yhteen.

