
AVAIMENHALTIJAT 2017

Anssi Puutio anssi.puutio@ppvlex.fi 358405450898
Erkki Leino erkki.leino@suomi24.fi +358505678835
Hannu Väisänen hannu.vaisanen@nsn.com +358405000293
Jarno Kemppainen tukkiseppa@gmail.com +358504133739
Jouko Mäkikangas jouko.makikangas@gmail.com +358505452639
Jouni Kaunisto jm.kaunisto@gmail.com +358400292066
Jouni Kiimala jouni.kiimala@pp.inet.fi +358405732754
Jukka Nopanen jukka.nopanen@dna.fi +358443134999
Juha-Pekka Mäkelä Juha-pekka.makela@pp2.inet.fi 358456621551
Kalle Puolanne kalle.puolanne@gmail.com +358405707310
Kari Mikkonen ? +358400687289
Kari Pohjola pohjoka@gmail.com +358400941524
Marko Sivonen marko-69@dnainternet.net +358405599015
Martti Konttinen ei valvontaa martti.konttinen@gmail.com +358400321102
Milja Raudasoja info@pihakoneraudasoja.fi +358440168711
Pasi Palojärvi p-palojarvi@ti.com +358504325096
Pekka Hanni pekka.hanni@aspocomp.com +358407199861
Pekka Karjalainen pekka.karjalainen@ajovarma.fi +358415444363
Raimo Hannila raimo.hannila@oulu.fi +358405064186
Raimo Korvala raimo.korvala@luukku.com +358400287391
Reijo Leinonen ei valvontaa reijo.leinonen@pp.inet.fi +358400906843
Risto Ståhle risto.stahle@gmail.com +358407621242
Sakari Vikamaa sakari.vikamaa@nsn.com +358405467073
Sami Hannula sami.hannula@cgi.com +358407071842
Sami Pitkäaho sami.pitkaaho@i-tekniikka.fi 358405770081
Tapio Kemppainen tapsa_5@luukku.com +358401827106
Tero Koivunen  koivunen.tero@gmail.com +358405873119
Tero Rantonen tero.rantonen@gmail.com +358405821233

Valvojan tehtävät yleisissä illoissa   
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Valvojan tehtävät yleisissä illoissa:

1. Laita heittimet toimintakuntoon ja hylsynkeräysastiat paikoilleen. Mikäli mahdollista käytä 
valvojan liivejä.

2. Älä itse harjoittele, koska olet töissä. Opasta uusia ampujia radalla toimimisessa ja ole 
aktiivinen harjoituskierrosten myynnissä.

3. Huolehdi radan siisteydestä: Vie hylsyt keräysastioihin, tyhjät patruuna ja kiekkolaatikot tai 
muu pakkausmateriaali niille tarkoitettuihin jäteastiohin, hylsyt ja muu jäte erikseen!

4. Täytä heittimet uusilla kiekoilla ja kerää ehjät kiekot radalta ja vie niille tarkoitettuun 
varastoon.

5. Kirjoita harjoitusvihkoon valvojien nimet, päivämäärä ja ko. päivän harjoituskierrokset ja 
tilitetty rahamäärä.

6. Muista kytkeä virrat pois päältä. Lukitse heitinkopit ja muut varastot. Sammuta 
kahvinkeitin.

7. Jos huomaat puutteita tai laitteet eivät toimi, ilmoita välittömästi seuran vastuu henkilöille, 
että saadaan asia nopeasti korjattua.

8. Ilmoitettu ampuma-aika on 17:30 - 20:00, lauantaina klo 10-18

9. Mikäli ampujia ei ole voivat valvojat sulkea radan aikaisintaan klo 19, lauantaina klo 17.

10. Täytä Käyttöilmoituslomake. Yleisistä illoista tehdään yksi (1) käyttöilmoitus – ei jokainen 
ampuja erikseen vaan kootusti yksi valvojan toimesta, vain jos ratatyöntekijä ei ole paikalla.

MUUTA HUOMIOITAVAA 

Jos  et  pääse  sovittuna  aikana  valvojaksi,  pyri  vaihtamaan  vuoroja  toisen  valvojan 
kanssa.  Jos  vaihto  ei  onnistu  järjestä  sijainen  itsellesi.  Jokainen  huolehtii  itse 
sijaisensa!

Näiden sääntöjen ja velvoitteiden rikkomisesta seuraa avaimen menetys. 


