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SEURATIEDOTE

1/2018
HAMINAN PRACTICAL-AMPUJAT RY

Tiedotteessa on myös kevätkokouskutsu!
Olemme mukana Hamina Bastion Gun Show'ssa toukokuun 26. päivänä.
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1 SEURAN TOIMIHENKILÖT
Syyskokouksessa valittiin seuraavat henkilöt seuran luottamustehtäviin. Johtokunta on valinnut keskuudestaan seuralle varapuheenjohtajan ja sihteerin.
Puheenjohtaja

Risto Palmola
Puh 0405682323
puheenjohtaja@hapa.fi
ristopalmola@hotmail.com

Johtokunta:
varapj

Aki Pöllänen

Jäsen

Simo Partanen

Jäsen

Antti Mikkola

Jäsen

Lari Manninen

Sihteeri

Markku Koistinen
Puh 0500 462150
markku.koistinen@gmail.com ja
sihteeri@hapa.fi

Varajäsen

Tuomas Toikka

Muut toimihenkilöt:
Pistoolijaoston
puheenjohtaja

Tuomas Toikka

Kivääri- ja haulikko- Antti Mikkola
jaoston pj
Kalustovastaava

Pekka Partanen
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2 SEURAN TOIMINTA VUONNA 2018
2.1 KOULUTUS
Valmennus
Seuravalmennustilaisuuksia järjestetään jäsenistöltä tulevien tarpeiden mukaan ennalta ilmoitettavina maanantai iltointa Lupinmäellä
seurakisavuorojen aikaan.
Peruskurssi
Seura järjestää Practical-ammunan peruskurssin maalis-huhtikuun
aikana. Peruskurssin teoriaopetus pidetään Summan pirttilässä 17.18.3. alkaen molempina päivinä klo 10.00. Kurssista on ilmoitus seuran nettisivuilla.
Ilmoittautumiset kurssille sähköpostilla sihteerille.
Ampumaharjoittelu ja TA-testi Lupinmäellä/Kokkokallion sisäampumaradalla (Saviniemi) teoriakoulutuksen jälkeen erikseen sovittavana
aikana.
Peruskurssi on jäsenistölle ilmainen, seuran ulkopuolisille
80 €.
Välittäkää tietoa kurssista kiinnostuneille.
Tuomarikurssit
Seura suosittelee NROI-kurssin käymistä. Seura maksaa kurssimaksut! Halukkuudesta kurssille voi ilmoittaa sihteerille sihteeri@hapa.fi .
Kurssilla käsitellään sääntöasioita huomattavan paljon tarkemmin kuin
peruskurssilla ja se syventää kurssilaisten lajituntemusta merkittävästi.
Suomessa järjestettävistä NROI-kursseista löytyy tietoa SAL practical-jaoston nettisivuilta. Mikäli sopiva kurssi löytyy, niin ilmoita osallistumisesta ajoissa puheenjohtajalle tai sihteerille.

2.2 RATA-ASIAT
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Kokkokallion väestösuojan sisärata
Seuralla on viikottainkaksi vuoroa huhtikuun alkuun saakka. Syksyn
harjoitteluvuorot neuvotellaan kesän aikana.
Tiistaisin klo 20.00 alkaen ja perjantaisin kolmen tunnin harjoitusvuoro
klo 17.00 alkaen.
Kaikkien ampujien tulee tarkasti noudattaa HAS ry:n kanssa tehtyä
sopimusta. Rata on ammunnan jälkeen siivottava ohjeen mukaan.
Avaimet Kokkokallioon löytyvät Markku Koistiselta.
Lupinmäen ampumarata
Haminan varuskunnan ampumaradat ovat seuran jäsenten käytettävissä ainoastaan vahvistetun varauslistan mukaisina ajankohtina.
Kohdistusrata 100 m on kuitenkin käytettävissä ilman varausta mikäli
rata on vapaa. Jos itse olet kohdistusradalla ampumassa, niin anna
myös tulijoille tilaisuus ammuntaan samaan aikaan.
Ratojen johtosääntö ( käyttö ja turvallisuus ) sekä vahvistetut ratavaraukset löytyvät sivustolta:
maavoimat.fi/harjoitus-ja-ampuma-alueiden-varaukset
-Lupinmäki (Hamina) ampumaradan varaukset 2018

Alkukauden anotut ratavuorot ovat seuran nettisivuilla. Tarkista myös
näiden varausten hyväksyntä maavoimien sivuilta.
Käyttöoikeuden pohjaksi on vahvistettu seuramme ja Reserviupseerikoulun välinen käyttösopimus. Käyttöoikeutta vastaan suoritetaan
vastike. Ensisijainen vastikkeen suoritustapa on ampumaratojen kunnostamis- ja perusparantamistyöt tai vastaavat työsuoritteet Puolustusvoimien määrittämällä tavalla. Tämänkaltaiseen ja myös yksin seuran etua palvelevaan talkootyöhön tarvitaan kaikkien mukanaoloa,
kunkin mahdollisuuksien mukaan.
Ampujan on merkittävä radalla olevaan postilaatikon käyttövihkoon itseään ja ammuntaa koskevia tietoja, kuten patruunatyyppi (pistooli,
kivääri, haulikko jne.) seura ja ammuttujen laukausten määrä. Huolehdi osaltasi, että noudatat radan käyttömääräyksiä, ettei lajimme
harrastaminen eikä muiden käyttäjäryhmien toiminta radoilla vaarannu. Kunnon ampumasession tuottama pahvi ym. jäte on syytä viedä
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suoraan keskusrakennusten luona sijaitseviin suuriin kierrätysastioihin. Sama koskee myös hylsyjä.
Kaikilla radoilla laukaukset on ammuttava taustavalliin. Ammuttavia
sivuvalleja ei Lupinmäellä ole. Monitoimi-2 radalla taustavalli on se
keskimmäinen valli, jonka näet edessäsi radalle tullessasi.
Maalien sijoittelukorkeus. Metalli-plateja ei tule sijoittaa ilman jalkaa
suoraan etuvallin päälle. Johtosääntö on, että osuma-alue on minimissään noin puolen metrin korkeudella etuvallin yläosasta. Poppereissa haluttu osuma-alue ( pallo ) alkaa olla jo riittävällä korkeudella.
Seuralla on myös erilaisia jalkoja plateille.
Monitoimi-2 radalla on oma poikkeussääntönsä taulujen sijoituskorkeuteen: ko. radalla maalin korkeus saa olla enintään 1,0 metriä
maanpinnan tasosta.
Yhdeltä paikalta ammuttavien taulujen sijoittelua sivuttaissuunnassa
on myös syytä painottaa jokaisella radalla. Kovinkaan laajalle sivuttaissektorille ei tauluja voi sijoittaa. Lähtökohtana on pieni sivuttaispoikkeama siten, että osumat päätyvät taustavalliin mahdollisimman
suorassa kulmassa.
Muistutuksena kaikille, että villikarjuradan käyttö muilla kuin .22lr aseilla on kielletty, muutoin kuin esim. erikseen anotuissa virallisissa ( vähintään LVL1 ) - kilpailuissa. Edellisvuoden tapaan seura on anonut Reserviupseerikoululta kerran/pari kuussa maanantaiilloille lupaa järjestää kansallinen Level 1-kilpailu, johon myös muiden
seurojen practical-ampujilla on mahdollisuus osallistua.
Seuramme sisäisiä kilpailuja varten, ilman villikarjuradan käyttöoikeutta, on anottu harjoitusvuoro lähtökohtaisesti joka maanantai-illalle.
Seuran konttien avaimen saat lainaksi seuraavasti:
Seura tekee lainaajan kanssa sopimuksen avaimen käytöstä, palautusvelvollisuudesta ja panttimaksusta. Pantin, joka on tällä hetkellä n
30 euroa, jonka saa seuralta takaisin palauttaessaan avaimen.
Avaimia voit kysyä sihteeriltä.

2.3 HAPA:N JÄRJESTÄMÄT KILPAILUT
Seuran mestaruuskilpailuista ja kinkkukisasta päätetään myöhemmin
ja tiedoitetaan seuran nettisivuilla.
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2. 4 MUU TOIMINTA
Hamina Bastion Gunshow 26.5.2018
Osallistumme tilaisuuteen ja esittelemme seuran toimintaa ja practical-ammuntaa lajina kahden edellisen vuoden tapaan.
Lisäksi on harkinnassa toisen esittelytilan ottaminen seuran jäsenten
myyntipöydäksi, jossa voi markkinoida itselleen tarpeettomia ammuntaan liittyviä tarvikkeita. Tästä myyntipöydästä tiedotetaan seuran nettisivuilla tarkemmin.
Talkoot:
Käyttösopimuksen mukaisesti suoritamme seurana Puolustusvoimille
radan kunnostamis- ja perusparantamistöitä. Nämä toteutetaan Puolustusvoimien myöhemmin määrittelemällä tavalla. Lisäksi on syytä
pitää talkoohengessä omat tilamme edelleen järjestyksessä ja toimivina.
Syyskokouksen yhteydessä pidetään yhdistyksen pikkujoulu.

2.5. KANSALLISIIN KILPAILUIHIN ILMOITTAUTUMINEN
Kilpailuajankohdat ovat SAL practical-jaoston nettisivuilla. Huolehdi
itse ilmoittautumisesta.
Jokainen maksaa SM ja luokittelukelpoisen kisan itse ja laskuttaa
seuraa, ellei asiasta ole sovittu toisin.
Kilpailumaksut maksetaan toimintasuunnitelman mukaisesti talouden
salliessa kauden lopussa.
Seura tukee kilpailumatkojen kulkemista kimppakyydeillä, reissu hyvällä porukalla on osa kilpailunautintoa.

2.6 JÄSENTEN TUKEMINEN
Seura tukee jäseniään talouden salliessa. Tuki maksetaan viimeistään kilpailukauden päättyessä. Tukea maksetaan seuraavassa järjestyksessä:
1.

Tuetaan juniorien ampumatoimintaa maksamalla kilpailu- ja
kurssimaksut sekä hankkimalla lataustarvikkeita.
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2.

Seura maksaa kilpailumaksut SM-kilpailuihin

3.

Seura maksaa kilpailumaksut kaikkiin luokittelukelpoisiin kilpailuihin
kotimaassa.

4.

Matkakulut edellä kohdissa 2 ja 3 mainittuihin kilpailuihin maksetaan,
enintään SAL:n matkustussäännön mukaisesti. Seura tukee kimppakyytien järjestämistä.

5.

Seura voi tukea jäseniä kilpailumaksujen/kulujen suhteen kun on kyse
vähintään level III tason kansainvälisistä arvokilpailuista (MM,
EM,PM), johtokunnan harkinnan mukaan.

3 LISENSSI/VAKUUTUSTURVA
Lisenssi tulee olla maksettu ennen kuin osallistut seuran peruskurssille, johdettuun ampumaharjoitukseen tai kilpailuun.
Lisenssejä on kaudelle 2018 erilaisia.
Kilpailulisenssi
Senior-lisenssi
nuorisolisenssi 1
nuorisolisenssi 2
harrastajalisenssi

40 €
19 €
13 €
13 €
25 €

aikuisten kilpailulisenssi
80-vuotiaille tai vanhemmille
1998-2005 syntyneet
2006 tai myöhemmin syntyneet
EI KILPAILUOIKEUTTA

Ennen kuin päätät minkä lisenssin itsellesi otat, harkitse tarkkaan
harrastajalinssin ja normaalin ( kilpailu ) lisenssin erot. Kesken kauden lisenssiä ei voi vaihtaa.
Kilpailijan lisenssin voit hankkia SAL:n nettisivuilta:
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/lisenssit-ja-vakuutukset/

4 SÄÄNTÖASIAA
Suomen Urheiluapujainliiton practical-jaoston nettisivuilta
http://ipscfin.sporttisaitti.com löytyvät uusimmat säännöt.
Myös pistoolisääntöjen suomenkielinen versio.

5 JÄSENMAKSUT
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Vuoden 2018 jäsenmaksuiksi päätettiin seuraavaa:
Varsinaiset jäsenet
Nuoret
Kannattajajäsenet
Liittymismaksu

60 euroa
0 euroa
60 euroa
60 euroa -perhekohtainen

Jäsenmaksut suoritetaan seuran tilille. Eräpäivä on 28.2.2018

Seuran tilinumero on:
Osuuspankki

FI78 5506 0020 0334 35

Maksaessasi jäsenmaksun käytä ehdottomasti viitettä.
Seura ilmoittaa uusien jäsenien nimet SAL ry:lle jäsenmaksun suorituksen jälkeen.
Kaikkiin seuralle maksettaviin suoritteisiin tulee merkitä aina maksun
"tunnistetiedot" (kuka, mitä, miksi), jotta rahastonhoitaja pystyy yksilöimään maksut kirjanpitoon. Säilytä aina maksutositteesi etenkin, jos
maksat laskuja kotipäätteellä.
Mikäli haluat erota seurasta, tee se kirjallisesti, niin kuin säännöt vaativat. Jäsenmaksu on ulosottokelpoinen, mikäli sen jättää maksamatta.
Jäsenmaksunsa laiminlyönyt henkilö erotetaan seuran jäsenyydestä
eikä hänellä ole oikeutta osallistua HaPA:n jäsenistölleen tarkoittamaan toimintaan, kuten seuraharjoituksiin, toisen seuran jäsenenä.
Uudelleen liittymisen edellytyksenä on kaikkien erääntyneiden maksujen suorittaminen ennen jäsenanomuksen käsittelyyn ottamista.
"Välivuoden" pitäminen jäsenmaksuissa tulee siis loppujen lopuksi
kalliimmaksi.

6 TIEDOTTAMINEN
Seuratiedotteita julkaistaan aina tarpeen tullen. Pyrkimys on että lisätiedot jäsenistö saa seuran nettisivuilta; www.hapa.fi ja www.hapa.fi/forum
, olemalla sähköpostilla tavoitettavissa.
Jäsenhankinta kuuluu kaikille jäsenille. Seura haluaa jäsenikseen aktiivisia practical-ammunnasta kiinnostuneita henkilöitä. Tiedotteen
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mukana on kopio seuran jäsenhakemuksesta, jonka voit antaa halukkaalle. Jäsenhakemuksia saa lisää johtokunnalta tai seuran nettisivulta.

7 SEURAN POSTI
Seuran virallinen sähköposti lähetetään puheenjohtajalle tai sihteerille. Osoitteet ovat tiedotteen alussa.

8 JÄSENREKISTERI VUODELLE 2018
Yhdistys pitää lain vaatimaa jäsenrekisteriä. Tiedosto sisältää myös
seuran toiminnan kannalta tarpeellista tietoa mm. kursseista ja tuomarikorteista.
Jäsentietojen oikeellisuus takaa sen, että saat oikea-aikaista tietoa
seuran toiminnasta. Pääosa tiedottamisesta tapahtuu sähköpostilla ja
seuran nettisivuilla.
Jäsentiedot voit lähettää sihteerille myös sähköpostina!

9 INTERNET JA HAPA FORUM
9.1

Internet sisältää ampujalle paljon mielenkiintoista ja tarpeellista asiaa.
HaPA:lla on omat sivunsa Internetissä. Osoitteemme on
www.hapa.fi .
Sivustoa on uudistettu. Visuaalisemman ilmeen myötä olemme saaneet mukaan kuvia toiminnastamme.
Pyrkimys on, että kuvissa esiintyviltä saadaan lupa siihen, jos kasvot
ovat nähtävissä seuran julkisilla sivuilla olevassa kuvassa. Kuvat joissa sitten nimitietokin ( esim. kuvassa tai kuvan alla ), luonnollisesti
vielä erilliskäsittelyllä.
Suomen Urheiluampujainliiton Practical-jaostolla on myös omat sivunsa, josta löytyy practical-asiaa. Mm. valtakunnallinen ampujien
ranking-lista on siellä. Voit tutkia ranking-listaa osoitteesta:
http://ipscfin.sporttisaitti.com . Ilmoittautumalla postituslistalle saat liitolta
kaiken practical-postin suoraan omaan kotiisi.
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International Practical Shooting Confederation löytyy osoitteesta:
http://www.ipsc.org . IPSC:ltäkin löytyy postituslista johon voi liittyä.
9.2

HaPA ry Keskustelupalsta (Foorumi)
Seuralla on keskustelupalsta internetissä, jonka tarkoitus on palvella
Haminan Practical Ampujat ry:n jäseniä, antaa ajantasaista tietoa tapahtumista, julkaista tiedotuksia ja pitää yhdistyksen jäsenet ajan tasalla seuran asioista.
Palsta vaatii toimiakseen aktiivisuutta kaikilta, johtokunnalta eritoten,
jotta palstalla saavutettaisiin toivottava hyöty.
Keskustelupalstan osoite on www.hapa.fi/forum
Palsta on suurimmalta osaltaan lukittu vain jäsenten
käyttöön, eli palstasta ei näy kuin pieni osa julkisesti.
Rekisteröityminen onnistuu lähettämällä s-postia sihteeri@hapa.fi, jossa
haluttu käyttäjätunnus.
Kirjautukaa ja osallistukaa keskusteluihin, tuokaa mukaan omia kantojanne ja ehdotuksia. Näin ajamme kaikki seuran yhteistä asiaa.

10 SEURA-ASUT
Seura-asusteita hankitaan mikäli jäsenistö niin haluaa. Jäsenistöltä
pyydetäänkin esityksiä hankintojen toteuttamiseksi. Seuran taloustilanteen takia hankittavat tuotteet jäsenistö maksaa itse.
11 TURVATESTIN VOIMASSAOLO
TA-status on voimassa toistaiseksi, ellei henkilö eroa ampumaseurasta siten, ettei hän enää ole minkään practical-ammuntaa harrastavan seuran jäsen. Henkilö voi myös menettää TA-statuksensa rikollisen toiminnan taikka muiden turvallisuutta tai lajia vakavasti vaarantavan muun toimintansa vuoksi. Päätöksen statuksen menettämisestä tekee ( kansallinen ) jaosto henkilöä kuultuaan.

12 SEURAN KALUSTO
Seuran toiminnan aikana on hankittu mittavasti kalustoa jäsenistön
käyttöön. Tässä hieman tietoa käyttäjille:
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Latauslaitteet, hylsyn kiillotuskone ja hylsymankeli ovat nykyisin kiertoperiaatteella. Latauslaitteita säilyttää Risto Palmola, jolta ne ovat
lainattavissa, ja jolle ne on myös palautettava.
Kaliiperit ovat 38Super, 45 ACP, 9x19Para, 40S&W , 223 REM ja
7.62 x 39.
HUOM! Latauslaitteisiin on hankittu automaattinen hylsyn syöttö.
Hylsynsyöttö toimii vain pistooli-kaliipereissa.
Seuralla on lajikohtaisia DVD-filmejä valmennuskäyttöön.
Lupinmäellä on kaikki tarpeellinen kalusto harjoittelua varten myös
talviaikaan. Kalusto on tarkoitettu vain Lupinmäellä käytettäväksi.
Jos tarvitset kalustoa käyttöön muualla, on lainaan saatava lupa johtokunnan jäseneltä.
Ajanottolaitteet on jaettu aktiivisuuden mukaisesti jäsenistölle käyttöön. Nopeusmittari toimitetaan keväällä Lupinmäelle käyttöön samoin kun tietokone tuloslaskentaa varten.
KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN (VUOSIKOKOUS)
Kokous pidetään keskiviikkona 21.3.2018 klo 18.00 alkaen Hotelli
Leikarissa, Rantahaka.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 9§:n mukaiset
asiat, yhden jäsenen valinta johtokuntaan ja muut johtokunnan
sekä sääntöjen mukaisesti jäsenten vireille panemat asiat.
KAIKKI MUKAAN - Kahvitarjoilu
Tarjoilun tilaamista varten pyydämme ennakkoilmoittautumista
19.3.2019 mennessä sihteerille: sihteeri@hapa.fi
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Haminan Practical Ampujat ry

JÄSENTIETOLOMAKE

JÄSENTIETOLOMAKE PYYDETÄÄN PALAUTTAMAAN SEURAN SIHTEERILLE KEVÄTKOKOUKSEEN MENNESSÄ.
Voit lähettää tiedot myös sähköpostilla SIHTEERI@HAPA.FI
TÄYDELLINEN NIMI

SYNTYMÄAIKA (EI HETUA)
LÄHIOSOITE

SÄHKÖPOSTIOSOITE:

POSTINUMERO JA POSTITOIMIPAIKKA

PUHELINNUMERO: KOTIIN/TÖIHIN/MATKAPUHELIMEEN

/

/MATKAPUH

KOTI
TYÖ
PRACTICAL-AMMUNNAN PERUSKURSSI JA VUOSI

KYLLÄ / EI

VUOSI

TUOMARIKORTTI:LUOKKA JA VOIMASSAOLOAIKA

KYLLÄ/EI

NROI

KYLLÄ/EI

VOIMASSA

VALMENTAJAKOULUTUS: LUOKKA JA VUOSI (PRACTICAL)

KONTIN AVAIN

ON / EI

TARVITSEN AVAIMEN

KYLLÄ / EI

TIMER

oma ( ) seuran ( )

JÄSENTIETOA JOHTOKUNNALLE:
2. HALUAN SUORITTAA NROI-TUOMARIKURSSIN VUONNA 2017

3. HALUAN SUORITTAA PRACTICAL-AMMUNNAN PERUSKURSSIN VUONNA 2017

4. TILAAN SEURAAVAT SEURA-ASUSTEET OMALLA KUSTANNUKSELLA (VAATE, KOKO, PAIDAT NIMELLÄ
TAI ILMAN, TILAUS LÄHTEE PERUSKURSSIN JÄLKEEN.)

JATKA TARVITTAESSA LOMAKKEEN KÄÄNTÖPUOLLE, JOHON VOIT MUUTENKIN KIRJOITTAA TOIVEITASI SEURAN TOIMINNAN KEHITTÄMISEKSI, KIITOS VAIVANNÄÖSTÄ
JOHTOKUNTA
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