
Ampumakokeen vastaanottajien koulutuksista 
  

1)      Toinen ampumakokeen vastaanottajien koulutus tälle keväälle 
pidetään Kangasalan lukion auditoriossa torstaina 23.5.2019 klo 18 
alkaen. Osallistua voivat niin uudet, vanhat, kertauskoulutustarpeessa olevat ja 
esim. vain sähköisestä vastaanotosta kiinnostuneet. 

  
2)      Jos tähän tilaisuuteen ei pääse, voi vastaavan tilaisuuden käydä myös muilla 
riistakeskusalueilla järjestettävissä vastaavissa tilaisuuksissa. Naapurialueiden 
tilaisuudet löytyvät 
tapahtumahausta https://riista.fi/metsastys/tapahtumahaku/ valitsemalla alue ja 
koulutustilaisuudet. 
  

3)      Näiden lisäksi sellaiset uudet koulutettavat, jotka eivät pääse edellä 
mainittuun Kangasalan Live-tilaisuuteen tai jonkin toisen alueen järjestämään 
Live-tilaisuuteen,  voivat käydä koulutuksen myös verkon kautta joko kotikoneelta 
tai vaihtoehtoisesti mahdollisesti esim. toiminnanohjaajan koneelta koulutusta 
kuunnellen. Harkitkaa yhdistyksissä onko toiminnanohjaajan mahdollista esim. ottaa 
porukkaa kasaan saman koneen äärelle, jolloin kuvan voi heijastaa screenille. 
  
Edellytyksenä ”webinaariin” liittymiseksi on, että henkilöllä on ladattuna Skype tai Skype Webb app 
-laitteelle, jolla aikoo liittyä tilaisuuteen. Jos Skypeä ei ole koneella, pääsee tarvittavan ohjelman 
lataamaan, kun klikkaa viestin alla olevaa Join Skype Meeting -linkkiä. Tarkemmat ohjeet Oton 
laatimassa liitetiedostossa. Tilaisuus järjestetään tiistaina 25.6.2019 klo 18-20 ja kouluttajana 
toimii Etelä-Savon riistasuunnittelija Ohto Salo. 

  
Kaikki koulutukseen osallistuneet saavat koulutusmerkinnän, jonka jälkeen heitä voidaan 
esittää nimitettäväksi riistanhoitoyhdistyksen toimesta. HUOM! JHT – kertauskoulutus 
tulee tarvittaessa käydä suorittamassa Kangasalla, naapurialueiden tilaisuuksissa 
tai itsenäisesti osoitteessa www.riistainfo.fi  eikä sitä pidä sekoittaa tähän 
koulutukseen – tämä koeluontoinen koulutus on tarkoitettu vain uusille 
koulutettaville. 
  

-          Koulutukseen voi osallistua useampi henkilö saman tietokoneen äärestä 
-          Osallistujamäärä on rajattu 250 päätteeseen yhteysteknisistä syistä, jonka 
vuoksi rajaus vain uusille koulutettaville on jouduttu tekemään (osallistua voi siis 
miltä riistakeskusalueelta tai riistanhoitoyhdistyksestä tahansa ympäri Suomea) 
  
Käytännön toimia:      
- Jokaisen on kirjoitettava Skypen viestikenttään nimensä sekä metsästäjänumeronsa 
koulutusmerkinnän saamiseksi 
- Mahdolliset kysymykset kirjoitetaan myös Skypen viestikenttään. Mikit pidetään mykistettyinä, eli 
käytännössä kouluttaja käy asiat läpi ja vastaa kysymyksiin luettuaan niitä viestikentästä. 
- Koulutukseen liittyvän kannattaa kokeilla hyvissä ajoin etukäteen, että laitteen äänet toimivat 
kokouksen avaamisen jälkeen 

  
Koulutukseen voi osallistua alla olevan linkin kautta. 
  
......................................................................................................................................... 

Join Skype Meeting       
Trouble Joining? Try Skype Web App 

https://riista.fi/metsastys/tapahtumahaku/
http://www.riistainfo.fi/
https://meet.lync.com/riista.fi/ohto.salo/7FHW1NJR
https://meet.lync.com/riista.fi/ohto.salo/7FHW1NJR?sl=1

