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Etelä-Saimaan Ampujat r.y. täyttää tänä vuonna 100 v.  

Seura ilmoittaa toiminnastaan kotisivuilla www.etela-saimaanampujat.net.  

Seuran ilmoituslehtenä toimii Etelä-Saimaa. Seuralla on oma sivu Facebookissa. 
Aktiivijäsenille on WhatsApp-ryhmä. Kysy johtokunnalta lisää. 

Tapahtumista, kilpailuista ja ratavarauksista tiedotetaan suorituspaikkojen ilmoitustauluilla 
ja seuran kotisivuilla kalenterissa http://www.etela-saimaanampujat.net/kilpailut/.  

Seuran toiminnasta voi kysyä myös puheenjohtajalta, johtokunnalta ja jaostojen jäseniltä. 

 

Jäsenmaksu  

Jäsenmaksut ovat vuonna 2020  

aikuisilta 50 €  

nuorilta alle 18 v 30 €  

Muista käyttää viitemaksua laskua maksaessasi. Säästä kuitti todisteena jäsenyydestäsi. 

Maksamaton jäsenmaksu johtaa vuoden lopussa jäsenyyden menettämiseen ilman eri 
ilmoitusta.  

Ilmoita yhteystiedoissasi tapahtuneet muutokset jäsenrekisterin hoitajalle 

Jorma Anttonen  

puh. 0505427812  

jorma.ant@hotmail.com  

Näin varmistat postin perille tulon esim. Urheiluampuja -lehden. 

Ilmoita sähköpostiosoitteesi Jormalle. Pyrimme jatkossa tiedottamaan tapahtumista 
myös sähköpostin välityksellä. 

 

Lisenssi 

Vuoden 2020 lisenssi ostetaan verkosta osoitteesta www.suomisport.fi  

Perinteisen muovikortin saa valitsemalla kortin sisältävän vaihtoehdon, muuten lisenssi on 
sähköinen. 

Vakuutus (4 €) on pakollinen. 

http://www.etela-saimaanampujat.net/
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Tapahtumat 2020 

Juhlavuoden tapahtumat starttaavat 10 m liikkuvan maalin SM-kilpailuilla 28.2. - 1.3.2020 ja 
7. - 8.3.2020. Kilpailut järjestetään kahden viikonlopun aikana.  

Perinteiset Ukko-Pekka kivääri- ja pistoolikilpailut pidetään 16. - 17.5.2020.  

Mikäli sinulla on halua ja mahdollisuutta osallistua toimitsijatehtäviin, ota yhteyttä seuran 
johtokunnan jäseniin tai seuran sähköpostin kautta  

esa@etela-saimaanampujat.net.  

Toimitsijatehtäviä löytyy kaikilta osa-alueilta. Tarkista, että tuomarikorttisi on voimassa. 
Seura korvaa tuomarikoulutuksen kustannukset, tämä velvoittaa talkootehtäviin. 

Seuran historiikki valmistuu syksyllä. Kiitos kaikille materiaalia toimittaneille. 

Seuran 100 v juhlatilaisuus pidetään Lappeenrannan Upseerikerholla la 28.11.2020.  

 

Ampumaharjoittelu 2020 

Urheilutalon sisäampumaradan käyttömaksu yli 18 v 

Kertamaksu              3 €  

Kuukausimaksu 30 €  

Maksu suoritetaan seuran tilille tai tauluhuoneen seinällä olevaan lippaaseen.  

Alle 18 v vapautettu maksusta.  

Seuran jäsenet voivat lunastaa uusia sähköisiä avaimia infopisteestä 10 € maksua vastaan.  

Urheilutalon sähköiset avaimet vaihtuvat uusiin. Uuden saa lunastettua vanhaa 
avainta vastaan liikuntatoimen toimistossa ma-pe klo 8.00-12.00 ja 13.00-15.00.  

Seura lunastaa kootusti uusia avaimia jos tämä aika ei käy. Ota yhteyttä johtokuntaan. 

Hissin ja pyöröportin koodin saa johtokunnan jäseniltä. 

Ulkorataharjoittelu 

Ulkoratakaudella (01.05 – 31.08) toimimme Muukon ampumaradoilla. Käytössämme on  50 
m pienoiskivääri- ja vapaapistoolirata sekä hirvi-, luodikko- villikarju-, ja 25 m pistoolirata. 

Ulkoradoilta ei peritä käyttömaksua.  

Harjoitteluajat  

Ma-pe  08.00 - 21.00 

La-su 10.00 - 18.00  

Ratojen puomin ja taulusuojan avaimen saa rahastonhoitajalta 50 € maksua vastaan. 
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Ampumaratojen käyttöehdot 2020 

Ensimmäistä kertaa radalle saapuessasi sovi opastus taululaitteiden käytöstä ko. jaoston 
puheenjohtajan kanssa. 

Alle 15 v harjoittelu radalla vain huoltajan tai ohjaajan valvonnassa. 

Nuorten 15 – 18 v harjoittelu vain seuran vuoroilla. 

Ampumaratojen harjoitusvuorolistat näkyvät radoilla ja seuran kotisivuilla.  

Urheilutalon harjoitusvuorot löydät myös kaupungin sivuilta  

http://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Kulttuuri-ja-liikunta/Tilavaraukset-ja-liikuntaseurat/Varauskalent
eri 

Jos radalla ei ole vuorolistan mukaista käyttöä voi tilaa käyttää muutkin käyttäjäryhmät.  

Kilpailu tai muu ennalta ilmoitettu tapahtuma ohittaa vuorolistan mukaisen käyttövuoron.  

Tapahtumista tulee ilmoittaa ko. radan ilmoitustaululla riittävän ajoissa sekä sopia käyttövuoron 
omaavan ryhmän kanssa poikkeuksellisesta radan käytöstä. 

Radoilla tulee noudattaa Lpr:n kaupungin laatimia toimintaohjeita ja turvallisuutta aseiden käytössä. 
Havaittavista puutteista ja väärinkäytöksistä radalla tulee ilmoittaa Lpr kaupungin liikuntatoimistoon, 
ESA:n johtokunnalle tai urheilutalon infopisteen henkilökunnalle. 

Urheilutalon ampumaradan lukitusjärjestelmä on sähköinen avainjärjestelmä, joka tallentaa 
tapahtumat kulunvalvontaan. Tauluhuoneen ja salin ovet pidetään aina lukittuna.  

Avaimen käyttöoikeutta voidaan rajoittaa tai estää LPR:n urheilutalon henkilökunnan tai ESA:n 
johtokunnan toimesta. 

Urheilutalon kulunvalvonta tapahtuu tallentavalla kameravalvonnalla, tarvittaessa yhteys urheilutalon 
henkilökuntaan.  

Sisäampumaradalla saa ampua SAL sääntöjen mukaisilla ilma-aseilla (ei suur-nopeusilma-aseilla) 
ja .22 kaliperin ruutiaseilla lyijyluoteja. Tutustu radan käyttö- ja turva-ohjeisiin.      

Seuralla on ilma-aseita, joita jäsenet voivat käyttää sisäampumaradalla. Ilma-aseluodit jokainen 
käyttäjä hankkii itse esim. paikallisesta urheiluliikkeestä. 

Käyttäessäsi seuran ilma-aseita pyydä opastusta jaostojen jäseniltä. Käsittele ilma-aseita ja 
kaukoputkia huolellisesti.  

Kuljetettaessa asetta sisällä tulee varmistaa, että aseen sulkulaite on auki eikä ase ole vireessä. 
SAL:n sääntöjen mukaan pitää turvalippu olla ilma-aseen piipun läpi jos aseella ei ammuta. 
Epäkuntoisesta ilma-aseesta aina merkintä lapulla tai maalarinteipillä aseen runkoon. 

KIRJAA AINA NIMESI JA RADALLE SAAPUMIS- JA POISTUMISAIKA TAULUSUOJASSA 
OLEVAAN KÄYTTÄJÄKIRJAAN JA SUORITA MAKSU TAULUHUONEEN SEINÄSSÄ OLEVAAN 
LIPPAASEEN. 

Ulkoratojen käyttöaikoja tulee noudattaa tarkasti, ampumaratojen käyttöoikeus perustuu 
myönnettyihin ympäristölupaehtoihin. Hirvi- ja luodikkoratojen harjoitusvuorot löytyvät ratojen 
ampumasuojien seinillä olevista harjoitusvuorolistoista. 
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