JÄSENTIEDOTE 2015

Puheenjohtajan tervehdys
Vuosi 2014 oli lievästikin sanottuna yhdistyksemme historiassa myrskyisä. Yhdistyksemme oli
kaatua silloisen practical jaoston ja hallituksen väliseen riitaan. Saimme kuitenkin koottua rivimme eikä mitään peruuttamatonta päässyt tapahtumaan. 2.6.2014 pidettyyn hallituksen kokoukseen oli kutsuttu silloinen kunniapuheenjohtaja vastaamaan syytöksiin mitä hän on esittänyt puheenjohtajaa ja hallitusta kohtaan. Hän ei saapunut paikalle, vaan lähetti kokouksen jälkeen viestin, jossa hän rinnasti kokoukseen osallistuneita JIHAD:n sekä HIHHULEIDEN pitämään kokoukseen. Silloisen kunniapuheenjohtajan kohtuuton kritiikki puheenjohtajaa ja hallitusta kohtaan, mitä oli kestänyt kuukausikaupalla. Kiista johti lopulta monien vaiheiden jälkeen
siihen että, practicaljaosto, SRA sekä kurssijaosto lakkautettiin yhdistyksen syyskokouksessa
21.11.2014. Pöytäkirjojen tarkastelussa oli tullut myös ilmi että Suomussalmen Urheiluampujilla ei edes ollut kunniapuheenjohtajaa ajalla 1.1 2012 - 21.11.2014
Practical jaoston ”vaatimus” heidän erotessa Suomussalmen Urheiluampujista oli:
Aittokosken hallinnointisopimuksen luovuttaminen Practical ampujien perustamalle uudelle
yhdistykselle, ympäristöluvan luovuttaminen, ampumarataluvan siirtäminen sekä TUKESluvan siirtäminen heille. Räjähdekontin luovuttaminen (arvo 1000,00 €). Kuomullisen peräkärryn luovuttaminen arvo (1200,00 €). Hinnoittelu on heidän itsensä tekemä. Sekä kaiken
tämän lisäksi, rahallista korvausta 9050,00 €.
Yhdistys ei suostunut vaatimuksiin, ja ne hylättiin yhdistyksen runsas lukuisimmassa syyskokouksesssa, jossa jäsenemme olivat kiitettävästi mukana. Suomussalmen Urheiluampujien
syyskokous päätti luovuttaa heille seuraavaa:
Aittokosken hallinnointisopimuksen, TUKES-luvan, ympäristöluvan, ampumarataluvan sekä
räjähdekontin mikäli he maksavat kontista 1000,00 €, sekä practical aseet. (Aseita ja aseen
osia on ilmoituksen mukaan 220kpl ).
Syyskokouksessa practicaljaoston puheenjohtaja ilmoitti että ”On olemassa paperi missä SUA
on lupautunut lunastamaan practical aseet puolella aseiden ostohinnasta mikäli uusi yhdistys
ei saisi niille hankkimislupia.” Ostohinnaksi hän ilmoitti 60 000,00 €, joten SUA:n maksettavaksi olisi jäänyt 30 000,00 €. Aseet omistaa Venäläiset practical harrastajat, aseiden luvat ovat
SUA:n nimissä. Myöhemmin heidän palkkaamansa asianajaja ilmoitti että kyseinen ”paperi ” ei
kosketa näitä Venäläisten omistamia aseita, eli ei olekaan lunastuspakkoa.
Uuden hallituksen ensimmäisessä kokous vuonna 2015 entinen practicaljaoston puheenjohtaja palasi vielä practical aseiden lunastukseen, parissa kuukaudessa hinta oli kyseisistä aseista
ja aseen osista noussut 160 000,00 €. Tästä summasta Suomussalmen Urheiluampujien
osuus olisi ollut vain 80 000,00 €.
Vuoden 2014 practical jaoston puheenjohtaja esitti syksyllä 2014 hallituksen kokouksessa että
yhdistys maksaisi kaikille SUA:n listoilla oleville practicalin MM-kisoissa käyneille ampujille stipendin. (Hänelle yhdistys antoi 300,00 € stipendin maajoukkueampujana Suomen edustajana). Listalla oli 24 nimeä, joista 23 oli venäläisiä ja yksi Suomen kansalainen. Mikäli olisi menty tasavertaisuus pykälän mukaan summaksi olisi tullut 7200,00 €. Yhdistyksen hallitus ei
suostunut esitykseen.
Nämä summat tuon esille sen takia että yhdistyksemme jäsenet näkevät minkälaisen ”puhdistuksen” kohteeksi olimme joutua. Mikäli olisimme suostuneet kaikkiin vaatimuksiin ei edes
100,00 € korotus jäsenmaksuun olisi riittänyt kattamaan kuluja, edessä olisi ollut konkurssi.
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Jaostojen lakkauttamiseen liittyvät toimet on saatu päätökseen ja sopimukset on saatu allekirjoitettua 13.1.2015. Practical aseiden luovuttaminen uudelle yhdistykselle (Kainuun practical
ampujat ry. ) on tapahtunut 17.2.2015. Kesällä vielä tarkistamme mitkä tavarat Aittokosken
ampuradalla kuuluvat Suomussalmen urheiluampujille.
Nyt toivottavasti pääsemme jatkamaan toimintaamme normaalisti ja voimme keskittyä myös
siihen miksi yhdistys on olemassa, eli urheiluammuntaan.
Practical ammunnan lakkaaminen Suomussalmen urheiluampujissa vaikuttaa tulevaisuudessa
jäsenistöömme ja kyseistä lajia ei voi yhdistyksemme nimen alla harjoittaa. Uusi yhdistys ei ole
informoinut Suomussalmen urheiluampujia kuinka he tarjoavat lajin harrastusmahdollisuutta
yhdistyksemme practical ampujille, eikä suomussalmen urheiluampujat voi teitä alan harrastajia siltä osin informoida. Practical ja SRA jaostojen jäsenien tulee valita seuran lajeina olevista
jaostoista (pistooli, haulikko, kivääri, hirvenhiihto tai kuntourheilujaosto) itselleen sopivin ja ilmoittaa siitä jäsenasioiden hoitajalle mikäli aikoo olla edelleen Suomussalmen Urheiluampujien jäsen. Jäsen voi myös erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä sääntöjen mukaisesti.
Practical ammunnan harjoittaminen Haverisen ampumaradalla ei ole mahdollista. Alueella ei
saa ampua täysvaippaluodeilla, ainoastaan lyijyluodeilla. Haverisen pistooliradalla tulee myös
noudattaa pistooliammunnan sääntöjä (SAL) ja asetta ei saa kuljettaa kainalokotelossa.

Puheenjohtaja
Jaakko Sand
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TOIMINTA-AJATUS
Tarjota yhdistyksemme jäsenille mahdollisuus harrastaa ampumaurheilua eri muodoissa, suorittaa kilpailu- ja valmennustoimintaa toimintaamme kuuluvissa SAL:n ja SML:n lajeissa, opastaa ja ohjata
turvallista aseenkäyttöä, osallistua ja järjestää liikunnallisia tapahtumia.

JÄSENYYS
Vuoden 2014 lopussa yhdistyksessämme oli 216 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä, vuosijäseniä ei
ole enää vuonna 2015. Uudistettu jäsenanomuskaavake on otettu käyttöön vuoden 2014 alusta ja se
löytyy yhdistyksen kotisivuilta.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, sen puheenjohtajalle
tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut
näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet toimintavuoden loppuun asti.
Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa ja SAL:n tai
SML:n maksut maksamatta kuuden kuukauden sisällä eräpäivästä tai muuten ei täytä näiden
sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta taikka syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

KUSTANNUKSET
Jäsenmaksu:
Aikuiset 20,00 / vuosi, nuoret (alle 20v) 5,00 / vuosi. Lisäksi tulee SAL:n jäsenmaksu 26,00/vuosi ja
maksu sisältää urheiluampujalehden. Nuorille Urheiluampuja lehti on ilmainen. Yhdistyksen kautta voi
myös maksaa SML:n jäsenmaksun 12,00/vuosi ja tähän sisältyy Jahti-lehti. Jäsenmaksu tulee maksaa eräpäivään mennessä ja viitenumeroa on käytettävä ehdottomasti. Kilpailutoiminta edellyttää edellisten lisäksi lisenssin hankkimista.
Rata-, taulu- ja laitemaksut
Jäsenillä ei ole erillistä ratamaksua, käyttö sisältyy jäsenmaksuun. Yhdistykseen kuulumattomalta ratamaksu on 20 €/ vuosi tai 2 € harjoituskerta. Koululaisammunnoista ei peritä ratamaksua.
Ilmakiväärintaulut 7 snt/kpl Ilmapistoolitaulut 8 snt/kpl, ilmaolympiapistoolin taulu 11,5 snt/kpl pistoolin
keskustat 20 snt/kpl.
Jaoston puheenjohtajat laskuttavat maksut vuoden loppuun mennessä tai jäsenmaksun yhteydessä.
Kiekkomaksut seuran jäseniltä / ulkopuolisilta
Haulikkoradan käyttöön kuuluu kiekkomaksu, joka on yhdistyksen jäseneltä 9 snt kiekko eli 2,25€/ 25
kiekon sarja. Maksu lisätään kiekon osto- ja kuljetushintaan. Ulkopuolisilta peritään kiekkomaksua 4,50
euroa / 25 kiekon sarjalta. Jos rataa vuokrataan ulkopuolisille järjestöille tai yhteisöille, on vuokra yhdestä radasta 25 euroa ja kahdesta radasta 30 euroa / päivä. Mikäli kiekkojen hinta nousee vuodelle
2015, on haulikkojaosto oikeutettu nostamaan hintaa korotuksen suhteessa. Haulikkojaosto laskuttaa
jäseniään vuoden loppuun mennessä käytön mukaan.
Kilpailumaksut
Yhdistyksen mestaruuskilpailujen osanottomaksut ovat:
Kivääri- ja pistoolilajit 5 euroa. Skeet 50 kiekkoa 10 euroa, metsästyshaulikko 25 kiekkoa, metsästystrap 25 kiekkoa, kansallinen trap 25 kiekkoa ja automaattitrap 25 kiekkoa 5 € euroa /laji ja hirvenjuoksu
3 euroa.
Sarjakilpailut: pistooli ja kivääri ja hirvenjuoksu 3 € / laji.
Puulaakiammuntoja järjestetään vain yrityksille ja yhteisöille, jaostot tiedottavat tapahtumista
erikseen
3

AMPUMARATOJEN KÄYTTÖ
Pienoiskiväärirata: Haverinen
Rata on ns. avoin rata, jossa saa ampua radan käyttöohjeen mukaisina aikoina. Taustavallien korotuksen vuoksi ja radan korjauksen takia sähköiset taululaitteet on poistettu ja radalla voidaan toistaiseksi
ampua vain oikeassa reunassa oleviin kiinteisiin laitteisiin. Taulut on kiinnitettävä niin, ettei laitteita vahingoiteta. Radalla olevia varomääräyksiä ja ohjeita on noudatettava. Täysvaippa luodeilla radalla ampuminen on kielletty. Paitsi: Poliisi, Rajavartiolaitos ja Reserviläisjärjestöt omissa ohjatuissa tapahtumissaan, joille se on sallittua. Ratalaitteita ei saa vahingoittaa.
Pistoolirata: Haverinen
Rata on ns. avoin rata, jossa saa ampua radan käyttöohjeen mukaisina aikoina. Radan oikea puoli,
jossa on katettu taululaitteisto, on varattu vain kilpailu- ja johdettuun harjoituskäyttöön. Radan vasenta
puolta käytetään henkilökohtaisiin harjoituksiin sekä luvalla tapahtuviin viranomaisten ja eri järjestöjen
ampumaharjoituksiin. Radalla olevia varomääräyksiä ja ohjeita on noudatettava pistooliammunnan
sääntöjen mukaisesti. Täysvaippa luodeilla radalla ampuminen on kielletty. Paitsi: Poliisi, Rajavartiolaitos ja Reserviläisjärjestöt omissa ohjatuissa tapahtumissaan, joille se on sallittua. Ratalaitteita ei saa
vahingoittaa.
Haulikkoradat: Haverinen
Radat ovat ns. suljettuja ratoja, jotka ovat avoinna määräpäivinä. Muina aikoina radat ovat lukitut. Aukioloajat ovat radan ilmoitustaululla ja yhdistyksen nettisivuilla. Radoilla olevia varomääräyksiä ja ohjeita on noudatettava.
Ilma-aserata: Ammattikoululla
Rata on ns. suljettu rata, jonne pääsee vain avainten haltijan ollessa paikalla ja jossa saa ampua radan
käyttöohjeen mukaisina aikoina. Radalla olevia varomääräyksiä ja ohjeita on noudatettava.
MUISTA: Kun harjoittelet seuran radoilla, noudata radoilla olevia ohjeita ja merkitse käyntisi radalla olevaan ratapäiväkirjaan.

KILPAILUTOIMINTA 2015
Yleinen kilpailutoiminta löytyy SAL:n, SML:n ja yhdistyksen nettisivuilta
Sarjakilpailut järjestetään seuraavasti vuonna 2015:
Hirvenjuoksu: 3.6., 10.6., 17.6., 24.6., 1.7., 8.7., 15.7., 22.7., 29.7., 5.8. ja 12.8. Seuran
mestaruuskilpailu pidetään 12.8 oleva sarjakilpailu. Kilpailut alkavat klo 18.00. Muutoksista ilmoitetaan.
Pistooli: 1.6., 8.6., 15.6., 22.6., 29.6., 6.7., 13.7., 20.7., 27.7., 3.8. ja 10.8. Kilpailut alkavat klo 18.00.
Seuranmestaruuskilpailuista tiedotetaan nettisivuilla.
Matiaksen Matsi 24.5., klo10.00, tiedotetaan SAL:n kilpailukalenterissa ja yhdistyksen nettisivuilla
Haulikko: seuran mestaruuskilpailut 3.9.2015, klo 18.00 metsästyshaulikko + metsästystrap,
molemmissa 25 laukausta.
Kilpailuista ilmoitetaan seuran nettisivuilla.
Puulaakiammunnat
• Yrityspuulaaki pistoolilajeissa 7.6. Sunnuntaina klo 10.00 alkaen, tiedotetaan yrityksiä.
Ilmoittautuminen kilpailuihin
SM-kilpailuihin ilmoittautumiset ja maksut hoidetaan jaostojen sisällä. Osallistuja itse ilmoittautuu PSMkilpailuihin ja ALM-kilpailuihin. Yhdistyksen sihteeri maksaa SM-kilpailujen osallistumismaksut ennakkoon, muut kilpailumaksut maksetaan itse ja laskutetaan sihteerin kautta kuukauden kuluessa kilpailuista. Kilpailijan tulee ilmoittaa osallistumisensa hyvissä ajoin ja ilmoitus on myös sitova.
SML:n kilpailuihin ilmoittautuminen tapahtuu haulikkojaoston toimesta.
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Muihin kansallisiin kilpailuihin jokainen kilpailija ilmoittautuu itse ja huolehtii myös osanottomaksusta
kilpailun järjestäjälle. Jokaisen kilpailujen tulokset tulee toimittaa yhdistyksen sihteerille lokakuun/joulukuun loppuun mennessä nettisivuilta löytyvällä lomakkeella. Vähintään SMkilpailuihin osallistuvien tulee toimittaa vuoden lopussa harjoittelumäärät sihteerille nettisivulla
olevalla lomakkeella
Koulutus-, kilpailu ja valmennustoiminta
Osallistutaan toimintasuunnitelman mukaisesti SAL:n ja piirin järjestämiin tilaisuuksiin, joista ilmoitetaan
Ylä – Kainuu lehdessä. Radoilla järjestetään nuorille, koululaisille ja muille aloitteleville ampujille opastusta eri lajien osalta, sekä turvallista aseenkäyttöä. Koulutuksia voi kysellä jaostojen puheenjohtajilta ja
puheenjohtajalta. Muista koulutustilaisuuksista ilmoitetaan Ylä-Kainuu lehdessä ja ampumaratojen ilmoitustauluilla.
Yhdistys tukee kilpailijoita matkakorvausten ja osanottomaksujen muodossa kaikkien yhdistyksen toiminnassa olevien lajien osalta talousarvion mukaisesti. Talousarviossa on varattu määräraha erilaisiin
koulutustapahtumiin. Jaostot suorittavat omien lajiensa osalta turvalliseen aseenkäyttöön ja oikeisiin
ampumasuorituksiin kuuluvaa koulutusta, sekä valvovat että eri ratojen käyttö- ja varomääräyksiä noudatetaan.
Yhdistys maksaa kilpailumaksut ja matkakorvaukset kotimaan SM, PSM ja
ALM/piirinmestaruuskilpailuihin. Sijoittumispykälä on koskee M ja M50 sarjoja, joissa tulee sijoittua 30%
joukkoon osallistujista lajissaan tai 3 parhaan joukkoon. Matkat maksetaan mikäli esim. SM. viikonlopun usean kilpailun, yhdessä (1) kilpailussa sijoittuu 30% joukkoon osallistuja määrästä sarjassaan M /
M50. Ylimääräisen kilpailun matkakorvauksia ja kilpailumaksuja ei makseta vuonna 2015. Matkalaskutus tulee tehdä kuukauden kuluessa. Myöhemmin jätettyjä matkalaskuja ei käsitellä. Tiedustele asiaa
sihteeriltä tai puheenjohtajalta.
Jäsenten tulisi kiinnittää huomio tuomarikorttien voimassa oloon ja tarvittaessa uusittava ne. SAL:n IIluokan tuomarikortti on oltava jokaisella pistoolilajeja SM-kilpailuissa ampuvalla.

TALKOOTOIMINTA
Jaostot vastaavat omien ratojensa kunnossapidosta ja siisteydestä. Radoilla olevia rata- ja varomääräyksiä on ehdottomasti noudatettava. Yhdistys- ja kilpailutoimintaan liittyvä talkootyö ei saa kuormittaa
jatkuvasti samoja henkilöitä. Jaostojenkin sisällä on tehtäviä ja vastuualueita jaettava eri henkilöille.
Jaostojen tulisi tehdä yhteistyötä keskenään. Kun joku jaosto tarvitsee työvoimaa ja apua kilpailujen tai
ratojen kunnostamisen suhteen, niin olkaamme kaikki mukana toiminnassa. Kaikki jäsenet mukaan, se
koituu koko seuran hyväksi. Talkootyöllä tuomme koko yhdistykselle tuloja rahana tai työnä joilla ylläpidämme ratoja ja toimintamme.
KAINUUN RASTIVIIKOT
Urheiluampujat osallistuvat Kainuun rastiviikkojen majoituksen järjestämiseen talkootyönä. Suomussalmella 5.-10.7.2015 olevalle tapahtumalle tarvitaan talkootyöläisiä jo ennen toiminnan alkua majoitusten järjestelyyn ja kilpailun aikana majoitukseen liittyvään toimintaan. Yhdistyksen vastuuhenkilönä on
Marko Räsänen ja asiasta tiedotetaan jäsenistöä yhdistyksen nettisivujen ja facebookin kautta.
Ratojen kunnostustalkoista jaostot tiedottavat nettisivuilla
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YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT
Yhdistyksen toiminnasta saat tietoja kaikilta alla mainituilta:
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri/rahastonhoitaja
Jäsenasioidenhoitaja

Jaakko Sand
Marko Räsänen
Marju Sand
Risto Heinistö

050 518 9784
050 361 9694
050 402 5194
040 088 1526 risto.heinisto(at)pp.inet.fi

Haulikkojaosto pj.
Pistoolijaosto, pj
Hirvenhiihtojaosto, pj

Esa Kemppainen
Reino Huotari
Rainer Horsma

040 591 8217
040 840 1573
040 037 3481

Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen

Vesa Kaunisto
Esa Karjalainen
Janne Räisänen
Hannu Juntunen
Esa Kemppainen

050 545 4817
040 028 4007
050 463 2731
050 592 1985
040 591 8217

Sähköposti
Ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi jäsenasioidenhoitajalle, voimme paremmin ilmoittaa yhdistyksemme
toiminnasta sinulle. Jos sinun postitus osoitteesi muuttuu vuoden aikana, niin muista ilmoittaa siitä
jäsenasioiden hoitajalle postin ilmaisella kortilla, osoitteella: Risto Heinistö, Hoppulantie 4, 87950
Kuluntalahti tai sähköpostilla: risto.heinisto(at)pp.inet.fi. Yhdistyksen nettisivuilla on tietoa ja ohjeita
jäsenasioihin liittyen.
Seuran toiminnasta saat myös tietoja kotisivuiltamme: www.urheiluampujat.net
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