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 Keski-Uusimaan Ampumaseura ry 
 

Hyvät Keski-Uusimaan Ampumaseura ry:n jäsenet,  
Kevätkauden harjoitukset ovat alkaneet ilma-aseradalla. Kevätkaudella ammumme ilma-aseilla Hyrylän uimahallin 
alakerrassa. Kaikki radat 1-20 ovat käytössämme maanantaisin klo 16.00–20.00 ja lauantaisin klo 11.00-14.00. 
Keskiviikkoisin klo 18.00–20.00 ja torstaisin klo 19.00-20.00 käytössämme on radat 13-20.  

Nuorten valmennus on Kimmo Loposen johdolla maanantaisin klo 18.00-20.00 radoilla 1-11 ja keskiviikkoisin klo 19.00–
20.00 radoilla 13–20. Lisäksi nuorten kilpailuja on lauantaisin ennalta sovittuina päivinä klo 14.00-16.30. Nuorten 
kilpailutoiminta onkin ollut edelleen menestyksellistä ja aktiivista ja hyviä tuloksia on saatu pitkin vuotta 

Seuralle on hankittu 10kpl uusia elektronisia InBand -merkkisiä taululaitteita, joita käytetään seuran kilpailuissa ja 
sovituissa harjoituksissa. Seura järjestää näille taululaitteistoille käyttökoulutuksia tuleva vuonna tarpeen mukaan. 
Seuran jäsenillä on mahdollisuus osallistua seuran omiin mestaruuskilpailuihin, lähiseurojen kutsukilpailuihin, 
maakunnallisiin kilpailuihin ja Suomen mestaruuskilpailuihin. 

Tutustumisammuntaa jatketaan taas lauantaisin aloittelijoille klo 11.00- 13.00. Ohjausvuorot löytävät seuran nettisivuilta. 
Ampumaan voi tulla myös ampujat, jotka ovat seuran jäseniä ja jotka kaipaavat ohjausta. 

Pienoispistoolin sisäratavuorot Taistelukoululla päättyvät, sillä rata puretaan muuhun koulutuskeskuksen omaan 
käyttöön. 

Kesäkauden ohjelma käy ilmi oheisesta tiedotteesta. Ammumme edelleen Mäntsälässä Hirvihaaran radalla yhdessä 
Mäntsälän Urheilijoiden (MU) ja Suomen Metsästysyhdistyksen (SMY) kanssa. Jäsenemme voivat käyttää Mäntsälän 
pistooli- ja pienoiskiväärirataa vapaasti myös SMY:n vuoroilla, joka järjestää ammunnat lauantaisin ja sunnuntaisin. 
SMY:n tarkempi ohjelma löytyy seuran kotisivuilta. 

Seuraamme on perustettu haulikkojaosto! Jaoston tiimoilta ammumme perinteisiä haulikkolajeja muun muassa 
kansallista trapia (1-trap) ja metsästystrapia (M-trap). Ammumme näitä lajeja Hirvihaarassa Mäntsälän kennel- ja 
metsästysseuran haulikkoradoilla. Mukaan pääsee kaiken tasoiset ampujat - myös aloittelijat - ottamalla yhteyttä 
allekirjoittaneeseen tai seuran sihteeriin Minna Asikaiseen. 

Seuran nettisivu on kehittynyt viime vuodesta  ja löytyy osoitteessa www.kuas.fi. Vanhaa sivustoa www.k-uas.fi ei 
päivitetä enää. Seuran nettisivuilla on myös kalenteri, jota seuraamalla näkee mahdolliset poikkeavat harjoitusajat ja 
kisaohjelmat. Seura on myös facebookissa.  

Kaipaamme aktiivisia jäseniä mukaan seuran toimintaan ja kehittämiseen. Jos olet kiinnostunut, ota yhteys 
allekirjoittaneeseen tai seuran sihteeriin asikainen.minna@kolumbus.fi 
 
Seuran kevätkokous pidetään 9.4.2019 klo 19.00 Hyrylän uimahallin alakerrassa. Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat, muun muassa tilinpäätös ja toimintakertomus. Tervetuloa! 

 
Tomi Hoviaro  
Puheenjohtaja 
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