
 JÄSENTIEDOTE 2021 
 

 

 

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 ja kilpailuista tiedotetaan suorituspaikkojen ilmoitustauluilla ja seuran kotisi-

vuilla kalenterissa http://www.etela-saimaanampujat.net/kilpailut/ 

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

ESA 100 vuotta (1920-2020) -historiikin voi ostaa Jorma Anttoselta (yhteystiedot alla) 25 € 

hintaan. 

 

Jäsenmaksu  

Jäsenmaksut ovat vuonna 2021 

aikuisilta   50 €   

nuorilta alle 18 v   30 €  

 

Muista käyttää viitemaksua laskua maksaessasi. Maksamaton jäsenmaksu johtaa vuoden 

vaihduttua jäsenyyden menettämiseen.  

Ilmoita yhteystiedoissasi tapahtuneet muutokset jäsenrekisterin hoitajalle. Näin varmistat 

postin perille tulon, esim. Urheiluampuja-lehden. 

Jorma Anttonen  
puh. 0505427812  
jorma.ant@hotmail.com  

 
 

Lisenssi 

Vuoden 2021 lisenssi ostetaan osoitteesta www.suomisport.fi  

Vakuutus (4 €) on pakollinen.  
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Sisärataharjoittelu 

Urheilutalon sisäampumaradan käyttömaksu (alle 18-vuotiaat vapautettu maksusta) 

Kertamaksu  3 €  
Kuukausimaksu 30 €   
Kausimaksu 120 € (UUSI) 
 

Maksu suoritetaan seuran tilille tai tauluhuoneen seinällä olevaan lippaaseen. Kausimaksu 

kattaa koko sisäratakauden syyskuu-huhtikuu. Kausimaksu tulee suorittaa 30.9. mennessä. 

Sen jälkeen tulee käyttömaksut hoitaa joko kerta- tai kuukausimaksuina. 

Urheilutalon sähköisen avaimen saa lunastettua liikuntatoimen toimistossa arkisin klo 8.00-

15.00.  

 

Ulkorataharjoittelu 

Ulkoratakaudella (01.05 – 31.08) toimimme Muukon ampumaradoilla. Käytössämme ovat 50 

m pienoiskivääri- ja vapaapistoolirata, luodikkorata, 25 m pistoolirata, sekä liikkuvan maalin 

hirvi- ja villikarjuradat. 

Ulkoradoilta ei peritä käyttömaksua.  

Harjoitteluajat:  

Ma-pe 08.00 - 21.00 
La-su 10.00 - 18.00 

 

Ampumaratojen yleiset ohjeet 

• Sovi rataopastus ko. jaoston puheenjohtajan tai jäsenen kanssa. 

• Alle 15 v harjoittelu vain huoltajan tai ohjaajan valvonnassa. 

• Ampumaratojen harjoitusvuorolistat näkyvät radoilla ja seuran kotisivuilla. Ennalta il-
moitettu kilpailu tai muu tapahtuma ohittaa vuorolistan mukaisen käyttövuoron. Poik-
keavasta ratavarauksesta ilmoitetaan kyseisen radan ilmoitustaululla ja sisäradan 
osalta myös kaupungin varauskalenterissa. 

• Radoilla tulee noudattaa Lpr:n kaupungin laatimia toimintaohjeita ja turvallisuutta asei-
den käytössä.  

• Sisäampumaradalla saa ampua ainoastaan SAL sääntöjen mukaisilla ilma-aseilla 
sekä .22 kaliperin ruutiaseilla lyijyluoteja.     

• Seuralla on aseita, joita jäsenet voivat lainata. Kysy lisää ko. jaoston puheenjohtajalta. 
Epäkuntoisesta aseesta aina merkintä lapulla tai maalarinteipillä aseen runkoon. 

• Ulkoratojen käyttöaikoja tulee noudattaa tarkasti, koska ampumaratojen käyttöoikeus 
perustuu myönnettyihin ympäristölupaehtoihin.  

• KIRJAA AINA NIMESI SEKÄ SAAPUMIS- JA POISTUMISAIKASI KUNKIN RADAN 
KÄYTTÄJÄ-VIHKOON. 


