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URHEILUTALON AMPUMARADAN HARJOITUSVUOROT 

AJALLA 3.09.2018 - 10.03.2019 
Maanantai klo 07.30 - 12.00 50 m 

        klo 12.00 - 16.00 10 m, lm, 25 m 

        klo 16.00 - 21.30 10 m, lm 

Tiistai EI HARJOITUSVUOROJA 

Keskiviikko klo 07.30 - 16.00 10 m, lm, 25 m 

klo 16.00 - 19.00 10 m, lm, nuoret 

Torstai  EI HARJOITUSVUOROJA 

Perjantai klo 07.30 - 12.00 50 m 

klo 12.00 - 21.30 10 m, lm, 25 m 

Lauantai klo 14.00 - 16.00 10 m, lm, 25 m 

klo 16.00 - 18.00 50 m 

Sunnuntai klo 10.00 - 14.00 10 m, lm, 25 m 

AJALLA 11.03.2019 - 31.05.2019 
Maanatai klo 07.30 - 14.00 50 m 

klo 14.00 - 21.30 10 m, lm, 25 m 

Tiistai EI HARJOITUSVUOROJA 

Keskiviikko klo 07.30 - 18.00 10 m, lm, 25 m 

klo 18.00 - 19.00 10 m, lm, nuoret   

Torstai EI HARJOITUSVUOROJA   

Perjantai klo 07.30 - 18.00 10 m, lm, 25 m 

klo 18.00 - 21.30 50 m  

Lauantai klo 14.00 - 16.00 10 m, lm, 25 m 

klo 16.00 - 18.00 50 m 

Sunnuntai klo 10.00 - 12.00 10 m, lm, 25 m 

 klo 12.00 – 14.00 50 m 

Sisäampumaradalla saa ampua SAL:in sääntöjen mukaisilla ilma-aseilla, EI SUURNOPEUS 

ILMA-ASEILLA. Radalla voi ampua myös .22 cal. ruutiaseilla lyijyluoteja käyttövuoron 

mukaisena päivinä. 

Kilpailutoiminta tai koulutus saattaa peruuttaa ko. harjoitusvuoron. Katso ilmoitustauluja, 

jolla näkyy salin tuleva käyttö. Poikkeuksellisesta salin käytöstä tulee ilmoittaa riittävän 

ajoissa yhteisellä ilmoitustaululla ja sopia ko. varauksesta kulloisenkin käyttövuoron 

omaavalta yhteisöltä. Etukäteen sovitusta käytöstä ilmoitetaan lapulla yhteisellä 

ilmoitustaululla, ilmoituksessa tulee ilmetä varauksen ajankohta, yhteyshenkilö ja 

puhelinnumero. 

Mikäli radalla ei ole vuoronmukaista toimintaa voi muiltakin matkoilta suorittaa  

ampumista, myös jousiampujat. 

Alle 15-vuotiaan Seuran jäsenen radan käyttö sallittu vain huoltajan/ohjaajan läsnäollessa. 

Kesäkaudella 1.6.2018-31.8.2018 ESA:lla ei ole harjoitusvuoroa sisäradalla ja ampumaradalle 

ei pääse seuran koodilla. Salin käyttöä valvotaan myös kesäkaudella. Kesäkaudella 

urheilutalon infosta voi ostaa kortin käyntejä varten. Salin käyttö kirjataan tauluhuoneen 

vihkoon. 

 

JOHTOKUNTA 


