
 

Hyvät Keski-Uusimaan Ampumaseura ry:n jäsenet, 

 

Koronaepidemia on valitettavasti edelleen hankaloittanut harrastus- ja 

kilpa-ammuntaa vuonna 2021. Sama tilanne jatkuu osittain myös alkaneen vuoden 

kevätkaudella. Tilanne on kuitenkin paranemaan päin ja tulevaisuus näyttää valoisammalta. 

 

Lauantaiset ammuntaan tutustumisvuorot klo 11-13 on saatu pyöräytettyä uudelleen käyntiin ja 

pyrimme järjestämään vielä kevään aikana myös ampumakoulun lapsille ja nuorille. Syksyllä tämä 

on tarkoitus toteuttaa joka tapauksessa. Näillä toimilla pyritään saamaan seuraan lisää jäseniä ja 

saada ammunnasta kiinnostuneita nuoria ohjauksen ja valmennuksen piiriin. Hyviä esikuvia heille 

tarjoavat etenkin menestyneet nuoret kivääriampujamme -saavutuksina mainittakoon useat SM- ja 

AM-kilpailujen voitot ja mitalisijat pienois- ja ilmakiväärissä, niin yksilö- kuin joukkuekisoissa. 

 

Myös ohjauksen ja valmennuksen laatua olemme kehittämässä, kaksi jäsentämme on suorittamassa 

jo SAL:n 2.tason valmennuskurssia, jossa panostetaan nimenomaan valmennuksen laatuun. 

 

Seuran jäsenillä on mahdollisuus osallistua seuran omiin ja muiden seurojen järjestämiin 

kilpailuihin. Muistakaa hankkia kilpailulisenssi suomisport.fi:n kautta. Samasta paikasta löytyy 

myös harrastelisenssi niille, jotka eivät aio kilpailla. Suosittelemme vahvasti sen hankkimista - 

vakuutusturva paranee ja seuran jäsenrekisterin ylläpito helpottuu. 

 

Kevätkaudella ammutaan ilma-aseilla Tuusulan 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 ovat radat 13-20. 

 

Lasten ja nuorten valmennus tapahtuu pääasiallisesti Kimmo Loposen johdolla maanantaisin klo 

18.00-20.00 ja keskiviikkoisin klo 19.00–20.00. Lisäksi järjestämme nuorten kilpailuja lauantaisin. 

 

Seuralle on hankittu 16 kpl elektronisia InBand -merkkisiä taululaitteita, joita käytetään seuran 

kilpailuissa ja harjoituksissa. Loput neljä laitetta hankitaan niin pian kuin seuran talous sen sallii. 

 

Kokeneita ampujia tarvitaan edelleen oppaiksi em. lauantain ohjattuihin tutustumisammuntoihin. 

Varmistakaa oma ohjausvuoronne ja sopikaa esteen sattuessa sijaisesta. Kiitokset etukäteen 

kaikille aktiivisille ohjaajille, kuten myös muillekin seuratyön vapaaehtoisille. 

 

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. 

 

Kaipaamme aktiivisia jäseniä mukaan seuran toimintaan ja kehittämiseen. Jos olet kiinnostunut, 

ota yhteys allekirjoittaneeseen tai seuran sihteeriin asikainen.minna@outlook.com. 

 

Seuran kevätkokous pidetään, koronan niin salliessa, ke 27.4. klo 19.00 Tuusulan uimahallin 

alakerran neuvottelutilassa. Kutsu julkaistaan seuran kotisivuilla ja ilma-aseradan 

ilmoitustaululla. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, muun muassa tilinpäätös ja 

toimintakertomus. Tervetuloa! 

 
Sami Airo  

Puheenjohtaja 
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