Vesivehmaan ampumaradan
30-vuotistapahtuma su 29.9.
Vesivehmaan ampumarata Asikkalassa täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Ampumarata
otettiin käyttöön syksyllä vuonna 1989.
Ampumaradan juhlavuosi huipentuu ampumatapahtumaan sunnuntaina 29.9. klo
12.00 alkaen. Tapahtumalla halutaan kunnioittaa perinteikästä ampumarataa ja
antaa samalla osallistujille harvinainen mahdollisuus kokeilla useita erilaisia
asetyyppejä samassa tilaisuudessa. Radan isäntä Timo Etu-Sihvola kutsuu
tapahtumaan mukaan Helsingin piirin Maanpuolustusnaisten, Vantaan
reserviläispiirin ja Turvakurssin killan jäsenet.
Ampumatapahtuma on tarkoitettu sekä aloittelijoille että ampumista jo
harrastaneille yli 20-vuotiaille henkilöille. Tapahtuman alussa pidetään ampumis- ja
turvallisuuskoulutus, johon osallistuminen on edellytyksenä ampumiseen
osallistujille. Tilaisuuden aikana on mahdollisuus päästä ampumaan useilla erilaisilla
aseilla (erilaiset kiväärit ja pistoolit). Tarkoituksena on, että jokainen osallistuja voi
kokeilla kaikkia tapahtumassa olevia asetyyppejä.
Tapahtuman kouluttajina toimivat Järvenpään reserviupseerit ry:n jäsenet sekä
paikalliset kouluttajat. He opastavat osallistujia myös ampumisen aikana.

Tule mukaan tähän ainutkertaiseen ampumatapahtumaan opettelemaan
ampumisen alkeita tai kehittämään taitojasi!

Aika: su 29.9. klo 12 alkaen, päättyy viimeistään klo 18 (paikalla voi olla myös
lyhyemmän ajan)
Olethan paikalla klo 11.30, mutta viimeistään klo 11.45
Saapuminen: Laita navigaattoriin Vesivehmaan lentokenttä. Lentokentälle
kääntymisen jälkeen on opasteet perille. Tarkempi osoite on: Lentotie 170, 17130
Vesivehmaa. Vesivehmaa sijaitsee noin 20 km:n päässä Lahdesta, ja
pääkaupunkiseudulta perille ajaa 1-1,5 tunnissa. Tapahtumaan saavutaan omilla
autoilla tai kimppakyydeillä, jotka osallistujat sopivat itse.

Ruokailut: Mukaan kannattaa ottaa omat eväät. Ampumaradalla on kota, jossa voi
paistaa makkaraa. Ampumaradan isäntä tarjoaa kaikille juhlan kunniaksi
kakkukahvit.
Hinta: Osallistujamaksu on 50 euroa (+ 5 euroa ampumavakuutuksesta, joilla ei
sellaista jo ole (pakollinen)), joka sisältää koulutuksen, aseiden käytön ja tietyn
määrän patruunoita sekä kakkukahvit.
Maksu tapahtuu käteisellä (mielellään tasaraha) tullessanne ampumaradalle, jolloin
myös varmistetaan henkilöllisyys.
Muistakaa ottaa mukaan omat kuulosuojaimet (tarvittaessa myös korvatulpat) ja
suojalasit. Mikäli sinulla ei ole omia, ilmoita siitä ilmoittautumisen yhteydessä Liisa
Karhulle.
Somettaminen ja valokuvien ottaminen on täysin kielletty.
Sään mukainen varustus.
Ota myös mukaan ampumapäiväkirja, mikäli haluat merkinnät.
Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu kurssinjohtaja Liisa Karhulle 29.8. mennessä
sähköpostilla liisa.karhu.1917@gmail.com tai puh. 040 73 666 90. Ilmoittautuessa
pyydetään syntymäaika, mikä kysytään myös ampuradalle saavuttaessa. Ilmoita
myös mitä jäsenjärjestöä edustat. Ilmoittautua kannattaa mahdollisimman pian,
koska tapahtumaan mahtuu tietty määrä osallistujia. Järjestäjällä on oikeus valita
osallistujat.
Tapahtuman järjestää Vesivehmaan kenraalin ampumakeskus, Timo Etu-Sihvola.

TERVETULOA TÄHÄN ERILAISEEN SUNNUNTAIN VIETTOON!

