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HYVÄT AMPUMAURHEILUN YSTÄVÄT!

Kukapa olisi  arvannut vuosi  sitten millaiseksi  mennyt vuosi  2020 muodostuu,  eikä
tämän vuoden alku näytä juurikaan tuovan muutosta tilanteeseen. Tuo maaliskuussa
2020  alkanut  COVID-19  pandemian  leviäminen  pysäytti  ampumaurheilun,  kuten
kaikkien muidenkin urheilulajien kilpailutoiminnan ja  sulki  siten myös suurelta  osin
harjoituspaikat  maailmanlaajuisesti,  mainitsematta  pandemian  muista  vaikutuksista
yhteiskuntaamme. Tästä huolimatta KAMS on pystynyt pitämään auki niin sisäradat
kuin  Heinjoen  ampumaurheilukeskuksen  ulkoradat  toimien  koko  ajan  annettujen
ohjeiden mukaan vastaten rajoitusten vaatimuksiin sekä ohjeistaen käyttäjiä.

Kokonaisuudessaan KAMS selvisi 2020 vuodesta monia seuroja paremmin. Ehdimme
pitää suunnitellusti mm. talven SM-kilpailut ennen valtakunnallisten koronarajoitusten
voimaantuloa. Myös kaikki kesän isommat kilpailut seuramme osalta saatiin pidettyä
suunnitellusti noudattaen annettua turvaohjeistusta. Myös lukumääräisesti vähäisissä
valtakunnallisesti järjestetyissä kilpailuissa seuramme jäsenet menestyivät niin yksilö-
kuin  joukkuetasolla.  Erityisesti  tässä  mainittakoon  naisjoukkueen  SM-hopeamitali
ilmapistoolissa. 

Alkanut vuosi 2021 on seuramme 115. toimintavuosi ampumaurheilun parissa.

Seuran hallitus on kasvanut yhdellä jäsenellä, kun haulikkojaostolle tuli edustus tämän
vuoden  alusta  alkaen,  muutaman  välivuoden  jälkeen.  Henkilövaihdoksia  on
tapahtunut  seuran  hallituksessa  ja  jaostoissa,  mutta  toiminta  noudattelee  pitkälti
aiempaa suuntausta.

Heinjoen ampumaratojen rakentaminen ja kehittäminen jatkuu. Vuosi sitten elättelin
toiveita  Heinjoen  50  metrin  radan  ensilaukauksista,  mutta  se  ei  toteutunut  vaikka
paljon saatiinkin ko. radalla aikaan.  Riistamaaliratojen 50 m:n liikkuvan maalin radan
EST-laitteet uusittiin ja Suomen ensimmäiset laukaukset SML:n 100 m:n luodikossa
elektroniseen  tauluun  ammuttiin  kesäkuun  alussa.  Tekemistä  ja  talkootyötä  riittää
kuluvalle vuodellekin.



Sisäratojen  tilanne  tulee  muuttumaan  tämän  vuoden  aikana,  sillä  ilma-aserataan
kohdistunut  uusi  vuokrasopimus  pakotti  seuran  irtisanomaan  sopimuksen
taloudellisista  neuvotteluista  huolimatta.  Kevät  mennään  silti  entisellään.  Kuopion
kaupunki  puolestaan on irtisanonut oman linja-autoaseman ruutiaserataa koskevan
vuokrasopimuksensa.  Rata  on  kuitenkin  käytössä  vuoden  2021  loppupuolelle.
Suunnitelmissa  on  siirtää  sisäratoja  koskevaa  harjoittelu-  ja  kilpailutoimintaa
Maaningan  urheilutalon  sisäampumaradalle  ja  etsiä  kaupunkialueelta  harjoitteluun
soveltuvia  tiloja  lähinnä  ilma-aseammuntaa  varten.  Ruutiaseilla  voi  ampua
Maaningalla  25  m:n  ja  Heinjoella  25  m:n  pistooli-  ja  50  m:n  kivääriradalle  tämän
vuoden aikana rakennettavista lämmitettävistä kopeista. 

Kokonaisuudessaan viime vuosi oli seurallemme hyvä niin kilpailullisesti kuin kaiken
muunkin toiminnan osalta, joten on jälleen paikallaan kiittää monenlaisiin toimintoihin
osallistunutta  jäsenistöämme,  tukijoitamme  ja  yhteistyökumppaneitamme
panostuksestaan seuran puolesta.

Pysytään terveinä!

Heikki Pääkkönen

puheenjohtaja



Hallituksen kokoonpano 2021

Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja, kiväärijaosto
Heikki Pääkkönen Tapio Kajan
� 044 5566355 � 040 5537591
✉ puheenjohtaja@kams.f ✉ kivaarijaosto@kams.f

Koulutusosasto Pistoolijaosto
Pekka Nenonen Mika Welling
✉ koulutusjaosto@kams.f � 040 5753149 

✉ pistoolijaosto@kams.f

Haulikkojaosto Riistamaalijaosto
Petri Pietikäinen Marko Sikanen
� 040 7284350 ✉ riistamaalijaosto@kams.f
✉ haulikkojaosto@kams.f

Talousosasto Huolto-osasto, avain- ja rata-asiat
Timo Lassila Pertti Kunranta
� 050 4333834 � 0400 672555
✉ talousjaosto@kams.f ✉ huoltojaosto@kams.f

Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura ry
y-tunnus 1756502-4
www.kams.f

Yhteystiedot:
✉ jasenasiat@kams.f





Maksut

Jäsenmaksu
• Aikuiset 85 €/vuosi (100 € SML + SAL)
• Alle 20-vuotiaat: 30 €/vuosi

Liittymismaksu
• Aikuiset: 100 €
• Alle 20-vuotiaat: 25 €

Kannattajajäsenmaksu
• Henkilöjäsenet: 85 €
• Yhteisöt: 50 €

Ainaisjäsenmaksu
• Aikuiset: 20-kertainen jäsenmaksu
• Alle 20-vuotiaat: 30 euroa niin monelta vuodelta kunnes täyttää 20 ja loput 

jäljellä olevista vuosista 85€, tai 100€ kuuluessa molempiin lajiliittoihin

Taulumaksut
• Elektronisten taulujen käyttömaksu 15 € / jäsen / kausi (1.1.-31.12.)

• Koskee kaikkia elektronisia taululaitteita (ulko- ja sisäradat)
• Elektronisten Sius-laitteiden taustapahvien maksu 0,50 € / kpl
• Pahvisten nauhataulujen maksu 0,10 € / taulu

Seuran tilinumero  FI35 5600 0540 0147 87 

Viitenumerot
• 8604 Pistoolijaosto 
• 8701 Kiväärijaosto 
• 8808 Riistamaalijaosto kilp. osanottomaksut 
• 8905 Koulutusosasto
• 8882 Elektronisten taulujen käyttöoikeusmaksu
• 8895 Elektronisten etupahvit/taulumaksut

Radoilla kilpailtaessa ampujalla on oltava voimassa oleva lisenssi tai metsästyskortti. 
Seuraan kuulumattomilta peritään ratojen käyttömaksu 10 € / kerta (koululaiset 3 € / kerta).
Yritykset ja ryhmät sovitaan erikseen. 



Kilpailutulojen tilittäminen 

Kukin jaosto käyttää edellisen sivun mukaista viitettä maksaessaan tilityksen seuran
tilille  FI35  5600  0540  0147  87  ja  tekee  erillisen  selvityksen  kilpailutuloista
(kilpailijoiden  määrä  x  osallistumismaksu,  taulutulot,  mahdolliset  kanttiinitulot,
päivämäärä ja tilittäjä). Tositeaineisto on toimitettava sihteerille. Kuluja ei vähennetä
tuloista,  vaan kuitit  liitetään tilitykseen. Rahastonhoitaja maksaa ne sitten annetulle
tilille. 

Seuran yleiset kokoukset 2021

Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura ry 

VUOSIKOKOUSKUTSU

Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous 
pidetään 26.4.2021 klo 18.00 ilma-aseradalla (Tarhakuja 1, Kuopio).

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9. kohdassa mainitut asiat. 

Tervetuloa!
Hallitus 

Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura ry 

SYYSKOKOUSKUTSU

Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura ry:n sääntömääräinen syyskokous 
pidetään 8.11.2021 klo 18.00. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Tervetuloa!
Hallitus



Ampumaradat

Sisäradat
• Hotelli SawoHousen yhteydessä sijaitseva sisärata ilma-aseille

◦ Ilma-aserata: Tarhakuja 1, 70780 Kuopio
◦ Hotelli SawoHouse: www.sawohouse.f

• Linja-autoaseman alakerta ruutiaseille

Ulkoradat
• Heinjoen rata pistooli- ja riistamaaliammuntaa varten

(pienoiskivääri- ja haulikkoradat valmistuvat myöhemmin)
• Raasion rata Siilinjärvellä haulikkoammuntaa varten

 
Seuralla ei ole metsästysmaita.

Sisäratojen käyttövuorot 

Sisärata ilma-aseille

Radalla on käytössä 2-4 liikkuvan maalin rataa. Muut paikat ovat kiväärin ja pistoolin
käytössä.  Poikkeuksena  tiistaisin  klo  16–22  riistamaalilla  on  oikeus  käyttää
tarvitsemansa  määrä  ratoja.  Torstaisin  klo  16–22  koko  rata  on  varattu  kiväärin  ja
pistoolin käyttöön. Kilpailuista ja muista tilaisuuksista sisäradalla tiedotetaan seuran
nettisivuilla (www.kams.f).

http://www.sawohouse.fi/


Linja-autoaseman alakerta ruutiaseille

ma 08.00–12.00 kivääri 
12.00–16.00 pistooli
16.00–21.00 riistamaali 

 
ti 08.00–12.00 pistooli

13.00–16.00 Kuopion Vartiointipalvelu Oy (kk:n 1. tiistai)
 Kuopion taksiautoilijat (muut tiistait)
16.00–21.00 reserviläiset 

 
ke 08.00–12.00 riistamaali

12.00–16.00 kivääri
16.00–21.00 pistooli 

 
to 08.00–12.00 pistooli

12.00–16.00 kivääri
16.00–19.00 riistamaali
19.00–21.00 Armoria Finfre (kk:n 1. torstai) 

 
pe 08.00–12.00 riistamaali

12.00–16.00 pistooli
16.00–21.00 kivääri 

 
la 08.00–12.00 riistamaali  

12.00–16.00 KUAS
16.00–21.00 kivääri 

 
su 08.00–12.00 kivääri

12.00–16.00 KUAS
16.00–21.00 pistooli 

Harjoitukset sallittu myös muina aikoina, jos vuoroja on vapaana.

Muistathan merkitä käyntisi aina vieraskirjaan käyttökertojen tilastointia varten kaikilla
ampumaradoilla.



Heinjoen ampumaradan ratavuorojen 
viikkokalenteri 2021

Klo

Hirviradat I ja II
(100 m / 75 m 
liikkuvamaali)

Luodikkorata
(100 m)  Savitie 118   
Riistamaaliradat + huoltorakennus

Ma 8.00-21.00 Kams harjoittelu / kilpailu,   rata I

8.00-15.00 Rhy Seurojen kilp ja harj. rata II Harjoittelu / kilpailu / aseidenkohdistus

15.00-21.00 Rhy Seurojen kilp ja harj. rata II Pienoiskivääri- ja 50m-pistooliampujat

Ti 8.00-21.00 Kams harjoittelu / kilpailu,   rata I

8.00-15.00 Rhy Seurojen kilp ja harj. rata II Harjoittelu / kilpailu / aseidenkohdistus

15.00-21.00 Rhy Seurojen kilp ja harj. rata II Kams Hirvenjuoksu / -hiihto

Ke 8.00-21.00 Kams harjoittelu / kilpailu,   rata I Kuopion Urheiluampumaseura

8.00-15.00 Rhy Seurojen kilp ja harj. rata II Harjoittelu / kilpailu / aseidenkohdistus

15.00-21.00 Riistanhoitoyhdistykset, rata II Aseidenkohdistaminen

To 8.00-21.00 Kams harjoittelu / kilpailu,   rata I

8.00-13.00 Rhy Seurojen kilp ja harj. rata II Harjoittelu / kilpailu / aseidenkohdistus

13.00-17.00 Rhy Seurojen kilp ja harj. rata II Kams Riistamaali harjoitus / kilpailu

17.00-21.00 Kuopio rhy:n harjoittelu kaikille

Pe 8.00-21.00 Kams harjoittelu / kilpailu,   rata I

8.00-15.00 Rhy Seurojen kilp ja harj. rata II Harjoittelu / kilpailu / aseidenkohdistus

15.00-21.00 Rhy Seurojen kilp ja harj. rata II Pohjois-Savon reserviläiset

La 9.00-18.00 Kams Harjoittelu / kilpailu,   rata I

9.00-18.00 Rhy Seurojen kilp ja harj. rata II Harjoittelu / kilpailu / aseidenkohdistus

Su 12.00-18.00 Kams Harjoittelu / kilpailu,   rata I

12.00-18.00 Rhy Seurojen kilp ja harj. rata II Harjoittelu / kilpailu / aseidenkohdistus

Rata II (75m) varattu Kuopion ja 
Karttulan rhy:n seuroille sekä 
yhdistysten ampumakokeita varten. 
Radalla I on elektroniset taululaitteet,
ja se on vain kilpa-ampujien käytössä

Kams:n kilpailut Jäsenlehdessä  olevien erillislistojen ja  www.kams.f-sivuston mukaisesti
kaikilla  radoilla.  Huom!  Poikkeukset  vuorojärjestykseen  koko  vuoden  taulukossa
(www.kams.f).

http://www.kams.fi/
http://www.kams.fi-sivuston/
http://www.kams.fi-sivuston/


Ratojen sijoituspaikkaluvan mukaiset käyttöajat Ma – pe 8 – 21
La 9 – 18
Su 12 – 18

Klo

Villikarjurata 
(50 m liikkuvamaali)

Pistoolirata
(25 m) Savitie 101

Pienoiskiväärirata
(50 m) Savitie 95

Ma 8.00-21.00 Kams harjoittelu / kilpailu
rata 1 ja 2

Kams harjoittelu / kilpailu Rataa rakennetaan

Ti 8.00-21.00 Kams harjoittelu / kilpailu
rata 1 ja 2

Kams harjoittelu / kilpailu

Ke 8.00-21.00 Kams harjoittelu / kilpailu
rata 1 ja 2

Kams harjoittelu / kilpailu

Kams harjoittelu / kilpailuTo 8.00-21.00 Kams harjoittelu / kilpailu
rata 1 ja 2

Kams harjoittelu / kilpailu

Pe 8.00-21.00 Kams harjoittelu / kilpailu
rata 1 ja 2

Kams harjoittelu / kilpailu

La 9.00-18.00 Kams harjoittelu / kilpailu
rata 1 ja 2

Kams harjoittelu / kilpailu

Su 12.00-18.00 Kams harjoittelu / kilpailu
rata 1 ja 2

Kams harjoittelu / kilpailu

Radalla 2 on elektroniset 
taululaitteet, ja se on vain 
kilpa-ampujien käytössä.

Radalla 1 on pahvitaulut, ja se
on normaalissa käytössä 
metsästysseuroille liikkuvaa
50 m hirviammuntaa varten.

Huom! Ampumarata-alueen portti  on auki ma -  pe klo 7.00 -  16.00. Muuna aikana portin
ollessa  suljettuna  alueelle  pääsy  vain  luvan  saaneilla  puhelimella  044  7185198.
Ongelmatapauksissa ota yhteyttä omaan ampuma/metsästysseuraasi.



Ratasäännöt

Sisärata (ilma-aseet)

• Luoti max 4,5 mm
• Lähtönopeus max 200 m/s

Sisärata (ruutiaseet)

• Pistooli .22lr - .45 acp
• Revolveri .22lr - .38 spesial
• Pienoiskivääri .22 lr

Lyijy- ja vaippaluodit sallittu. Vaippaluoteja käytettäessä silmäsuojaimien käyttö kaikilla

radalla olevilla pakollista. Magneettiin reagoivat patruunat kielletty

Heinjoki (pistooli)

• Pistooli .22lr - 9mm
• Revolveri .22lr - .38 spesial

Heinjoki (villikarju ja pienoishirvi)

• Pienoiskivääri .22 lr

Kaikilla radoilla

• Merkitse käyntisi vieraskirjaan.
• Määräysten rikkojille radan käyttökielto. Kaikki rikkeet ilmoitetaan poliisille.



Heinjoen ampumaradoilla

• Ennen ampumista varmista, että tuloportin varoitusmerkki on nostettu ylös. 
• Rata-aluella liikkuessa aseen lukko on pidettävä aina avattuna.
• Aseen lukon saa sulkea vain ampumasuorituksessa ampumakatoksessa. 
• Noudata aina suurta varovaisuutta. Älä missään vaiheessa suuntaa aseen 

piippua toista kohti. Jos huomaat turvallisuusriskin, puutu siihen heti. 
• Aseella saa tähdätä vain siihen varatulla ampumapaikalla. 
• Ampuminen on sallittu vain ampumakatosten sisältä. 
• Ampuminen on luvallista vain pahvitauluun eikä minkäänlaiseen mahdollista 

kimpoamista aiheuttavaan materiaaliin esim. metalliin. 
• Taulut saa sijoittaa vain niihin varattuihin kehikoihin, ja luodin osuma-alue ei saa 

ulottua kehikkoon asti. 
• Numeroidut kehikot on varattu vain kilpailu- ja harjoituskilpailukäyttöön. 
• Kehikoiden tms. rakennelmien pystyttäminen ja ampuminen ampumakatoksen 

ja näyttösuojan välimaastoon on ehdottomasti kielletty. 
• Haulikolla ampuminen on kielletty Heinjoen alueella (koskee myös täytteisiä 

patruunoita).
• Sarjatulen ampuminen on kielletty.
• Ammunnan jälkeen hylsyt  ja roskat on kerättävä niille varattuihin astioihin. 
• Ammutut laukaisumäärät ja ampujien lukumäärä on aina merkittävä 

ratavihkoon. 
• Viimeinen radalta poistuja vastaa, että luukut ja ovet on suljettu sekä 

varoitusmerkki laskettu alas, ja lukitsee riimuportin. 
• Rikkinäisistä laitteista ja ilkivallasta on ilmoitettava rata- tai lajivastaavalle. 



Pistoolijaosto
Vuonna  2021  jaoston  toimintaan  vaikuttaa  muiden  tavoin  voimassa  olevat
koronarajoitukset.  Vuodenvaihde  on  käynnistynyt  SAL:n  Pistoolijaoksen
sarjakilpailulla,  johon  osallistutaan  peräti  neljällä  joukkueella.  Tammikuun  lopulla
ammutaan  Pohjois-Savon  reservipiirin  ilma-aseiden  piirimestaruuskilpailut.  Seuran
mestaruuskisat  järjestettäneen  torstaikisojen  yhteydessä  ja  perinteinen
Kalakukkokilpailu  ammutaan  keväällä  sopivana  viikonloppuna  rajoitusten  salliessa.
Kisoista tiedotetaan tarkemmin seuran nettisivuilla.

Pyrimme saamaan seuraan lisää pistooliampujia, joko uusia aloittelijoita tai jo joskus
pistooliammuntaa harrastaneita.  Uudet  kiinnostuneet  voivat  tulla  tutustumaan ilma-
aseradalle  ohjattuun kokeiluun ottamalla  yhteyttä  jaoksen vetäjään.  Pistoolijaoksen
kuulumisia varten on perustettu  Whatsapp-ryhmä, johon pääsee liittymään  KAMS:n
aktiivinen pistooliampujajäsen ilmoittamalla jaoksen vetäjälle Mikalle. Vakaata kättä ja
menestystä vuodelle 2021!

Mika Welling

Haulikkojaosto
Haulikkojaoston  toiminta  on  käynnistymässä.  Tulevana  vuonna  tavoite  on  edistää
uusien  haulikkoratojen  rakentamista  Heinjoen  ampumakeskuksen  alueelle.
Suunnitelman  mukaiset  haulikkoradat  mahdollistaisivat  kaikkien  sekä  ISSF-  että
kansallisten  haulikkolajien  harrastus  ja  kilpailutoiminnan.  Radan vaikutuspiirissä  on
noin  25  0000  ampumaurheilun  harrastajaa,  1  000  aktiiviurheilijaa.  Radat  toimivat
myös tärkeänä erikoismatkailun vetovoimatekijänä.



Riistamaalijaosto

Vuosi 2020 oli kilpailujen osalta aika hankala vallitsevan koronatilanteen takia. Suurin
osa kevään kilpailuista jouduttiin perumaan. Kesällä hieman rajoitustoimien hellitettyä
pääsimme  pitämään  Heinjoella  melkein  normaalisti  kilpailuja.  Pienillä  muutoksilla
tosin. Turvavälit  huomioitiin, käsihygieniasta pidettiin huolta.  Ampujia oli  kilpailuissa
kiitettävä määrä.

Tämän talven ja kevään kilpailut ovat joko siirretty tulevaan tai peruttu. Toivotaan, että
korona saadaan taltutettua ja päästäisi taas kilpailemaan normaalisti.

2020  kesän  kilpailuissa  teimme  100  m  luodikko  ammunnassa  historiaa.  Olimme
ensimmäisiä  maailmassa,  jotka  pitivät  SML:n  luodikkokilpailut  elektronisiin
taululaitteisiin. Tästä iso kiitos Markku J:lle ja koko työryhmälle, jotka pakersivat tämän
asian kimpussa. Tämä oli hieno juttu. Ampujilta saimme hyvän vastaanoton kyseisiin
laitteisiin.  Toimitsijoiden  työmäärä  kilpailujen  vetämisessä  helpottui.  Niin  sanottuja
”monttumiehiä” ei juurikaan tarvinnut. Tämä ei suinkaan tarkoita, etteikö toimitsijoita
tarvittaisi jatkossa.

Toimitsijoita  ja  talkoolaisia  tarvitaan  jokaisessa  seurassa,  myös  ampumaseurassa.
Toivoisin  jäseniltä  aktiivisempaa  osallistumista  yhteisiin  talkoisiin.  Olitpa  kilpailija,
aseen kohdistaja tai muuten vaan ammuntaa harrastava jäsen, työpanostasi tarvitaan.
Radat  tarvitsevat  kunnostusta  ja  uuden  rakentamista.  Olisi  huono  juttu,  jos  radat
rappeutuisivat  käyttökelvottomiksi  ja  tätä  hienoa  harrastusta  ei  voisi  harrastaa.
Puhalletaan yhteen hiileen ja toimitaan yhdessä!

Mukavaa talven/kevään jatkoa. Turvallisia ja tarkkoja laukauksia.

Ystävällisin terveisin

Marko Sikanen



Hirvenjuoksun ja -hiihdon toimintaohjelma 2021

Jäsentenväliset cup- ja avoimet harjoituskilpailut Heinjoella tiistaisin klo 17.30, sääntöjen mukaisin
sarjoin.

Pvm Arvo Valvoja

HIIHDOT

7.3. KuRhy mestaruus Ari Turkia, Arto Huttunen

14.3. KAMS mestaruus Matti Kröger, Ville Laakkonen

Asetta ei kuljeteta mukana.

19.-21.3. SM-kisat KAJAANI

JUOKSUT 

27.4. Harjoitus Tauno Karhatsu

4.5. Harjoitus Markku Rissanen

11.5. Cup 1/6 Seppo Turunen

18.5. Harjoitus Veikko Savolainen

25.5. Cup 2/6 Arto Huttunen

1.6. Harjoitus Reino Kämäräinen

6.6. SM-KATSASTUS Matti Kröger

8.6. Cup 3/6 Markku Räty

15.6. Harjoitus Esa Savolainen

22.6. Cup 4/6 Ville Laakkonen

27.6. SM-KATSASTUS Pihkainmäen em. / Ari Turkia

29.6. Harjoitus Reino Lempinen

6.7. Cup 5/6 Tauno Karhatsu

13.7. Harjoitus Olavi Rissanen

20.7. Harjoitus Eemeli Laakkonen

27.7. Cup 6/6 Ari Turkia

3.8. KAMS mestaruus Matti Kröger, Ville Laakkonen

6.-8.8. SM-kisat ALASTARO

10.8. KuRhy mestaruus Ari Turkia, Arto Huttunen

Syksyn harjoitukset jatkuvat tiistaisin lokakuulle, kunnes pimeä estää ne.

Cup-kisan kolme parasta tulosta huomioidaan, ja kaikki vähintään kolme kisaa käyneet palkitaan. 
Kilpailumaksut Cup + mestaruus 7 euroa, nuoret 4 euroa / Rhy 10 euroa, nuoret 5 euroa.

Valvoja  määrää  tarvittavat  toimitsijat  ja  vastaa  tarvikkeiden  palautuksesta,  kirjaa  laukaisumäärät
ratavihkoon sekä lukitsee paikat. Vuorollaan estynyt valvoja värvää korvaajan.

Tiedustelut Matti Kröger, puh. 050 5415782



Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura ry
Petronlahdentie 19
72100 Karttula

JÄSENHAKEMUSLOMAKE

HAEN SEURANNE JÄSENYYTTÄ

Nimi: _____________________________________________________________________

Henkilötunnus: __________________________ 

Lähiosoite: ________________________________________________________________

Postinumero: __________________________ Postitoimipaikka: ____________________

Puhelin: _______________________________

Ampumalajit joista olen kiinnostunut:

Kivääri __ (Pienoiskivääri, Ilmakivääri)

Riistamaali __ (Olympiakivääri, Ilmahirvi, Ilmaluodikko, Luodikko, Hirvi)

Pistooli __ (Isopistooli, Pienoispistooli, Olympiapistooli, Ilmapistooli)

Haulikko __ (Trap, Skeet)

Perustelut miksi haluan harrastaa ko. lajia: _____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Minulle tulee Urheiluampuja-lehti __

Minulle tulee JAHTI-lehti __

Haluan kuulua Suomen Ampumaurheiluliittoon __ ja/tai Suomen Metsästäjäliittoon __

Päiväys ja paikka: _____________________________________________

Allekirjoitus:  _________________________________________________

Nimen selvennys: _____________________________________________

Suosittelijat (kaksi seuran hallituksen tuntemaa henkilöä):

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Hakijan ollessa alle 18-vuotias, vanhemman tai huoltajan allekirjoitus:

Päiväys ja paikka: _____________________________________________

Allekirjoitus:  _________________________________________________

Nimenselvennys:  _____________________________________________

Hakija on hyväksytty Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura ry:n jäseneksi

Päiväys: ____________________ Puheenjohtaja: ____________________________

Henkilötietoja käsitellään www.kams.f -sivustolla olevan tietosuojaselosteen mukaisesti. 



Kiitos kaikille tukijoillemme!

Suuri kiitos niille liikkeille ja yrityksille, jotka olette mainoksillanne mahdollistaneet
tämän lehden julkaisemisen ja samalla tukeneet urheilumuotoamme.

Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura ry


