Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura ry

Jäsenlehti 2022

Tervehdys Kamsilaiset
Aloitin seuramme puheenjohtajana vuoden alussa ja kirjoittelen siis ensimmäistä
kertaa puheenjohtajan tervehdystä jäsentiedotteeseen. Muutenkin alkuvuosi on
mennyt uuden pestin opettelussa, mutta onneksi opettajia on riittänyt niin KAMS:n
hallituksen taholla kuin myös harjoittelun lomassa ampumaradoilla. Siviilityötäni teen
luokanopettajana/rehtorina ja KAMS:n väreissä harrastan pistooliammuntaa sen eri
lajeissa.
Tässä ihan aluksi kiitän Heikki Pääkköstä ansiokkaasta puheenjohtajuuden
hoitamisesta. Samalla toivotan tervetulleeksi uudet jäsenet seuraamme.
Pandemian aikana harrastustoiminta myös ammunnan saralla on ollut haasteiden
sävyttämää. Kilpailutoiminta on ollut kaikkien lajien osalta muutosten ja peruutusten
kourissa, mutta silti ampujamme ovat menestyneet mainiosti viime vuoden
kilpailuissa. Toivottavasti koronatilanne nyt pikkuhiljaa hellittää, kuten ennusteet
antavat odottaa. On ollut hienoa huomata, miten terveysturvallisesti ampujat toimivat
ampumaradoilla.
Ratatilanteesta on hyvä mainita tässä yhteydessä. Sawo Housen ilma-aserata toimii
edelleen erittäin tärkeänä harjoittelu-/kilpailuratana, vaikka tila onkin pienentynyt
alkuperäisestä. Heinjoen ulkoratoja kehitetään ja rakennetaan edelleen. Rakenteilla
oleva 50 metrin rata valmistuu seuraavaksi ja sen jälkeen rakentaminen kohdistuu
haulikkoratoihin. Linja-autoaseman alakerran ruutiaserata ei ole enää KAMS:n
hallinnoima, mutta sinne pääsee vielä toistaiseksi harjoittelemaan ottamalla yhteyttä
KUAS:n yhdyshenkilöihin. MaMAs hallinnoi Maaningan sisäampumarataa ja järjestää
ohjattuja ammuntailtoja eri viikonpäivinä osittain yhteistyössä KAMS:n kanssa.
Seuramme tulevaisuutta rakennetaan tavoitteellisesti. Jaostot pohtivat omat
tavoitteensa, joista sitten koostetaan seuran yhteinen tavoitepohja. Hallitustyössä on
ollut ilahduttavaa huomata, miten yhteinen sävel seuratoimintamme kehittämiseksi on
jaostoille tärkeää. Kehittämisen työsarkaahan meillä riittää rutkasti esimerkiksi
junioritoiminnan ja valmennuksen osalta, kansainvälisen seurayhteistyön ja
kilpailutoiminnan tiimoilta ja ehkäpä myös naisampujien rekrytoinnin osalta.
Puheenvuoroni lopuksi toivotan kaikille menestystä ampumaurheilun
erinomaisia osumia ja hyviä fiiliksiä niin harjoituksissa kuin kilpailuissakin.
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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
metsästyskortti.
Seuraan kuulumattomilta peritään ratojen käyttömaksu 10
(koululaiset 3 € / kerta). Yritykset ja ryhmät sovitaan erikseen.

lisenssi
€

/

tai

kerta

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 2022

Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura ry
VUOSIKOKOUSKUTSU
Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous
pidetään 25.4.2022 klo 18.00 Heinjoen ampumaradan
huoltorakennuksella (Savitie 112).
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9. kohdassa mainitut asiat.
Tervetuloa!
Hallitus

Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura ry
SYYSKOKOUSKUTSU
Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura ry:n sääntömääräinen syyskokous
pidetään 7.11.2022 klo 18.00 Heinjoen ampumaradan
huoltorakennuksella (Savitie 112).
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.fi

Ulkoradat
• Heinjoen rata pistooli- ja riistamaaliammuntaa varten

(pienoiskivääri- ja haulikkoradat valmistuvat myöhemmin)

Seuralla ei ole metsästysmaita.

Ratojen käyttövuorot
Sisärata ilma-aseille
Radalla on käytössä 1-3 liikkuvan maalin rataa. Muut paikat (8-10 kpl)
ovat kiväärin ja pistoolin käytössä. Poikkeuksena tiistaisin klo 16–22
riistamaalilla
on
oikeus
käyttää
tarvitsemansa
määrä
ratoja.
Keskiviikkoisin ja torstaisin klo 16–22 koko rata on varattu kiväärin ja
pistoolin käyttöön. Kilpailuista ja muista tilaisuuksista sisäradalla
tiedotetaan seuran nettisivuilla (www.kams.fi).

Heinjoen ampumaradat
Ks. ajantasainen ratavuorokalenteri www.kams.fi-sivustolta.
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.
Ratojen sijoituspaikkaluvan mukaiset käyttöajat

Ma – pe 8 – 21
La
9 – 18
Su
12 – 18

Ratasäännöt
Sisärata (ilma-aseet)
• Luoti max 4,5 mm
• Lähtönopeus max 200 m/s
Heinjoki (pistooli)
• Pistooli .22lr - 9mm
• Revolveri .22lr - .38 spesial
Heinjoki (villikarju ja pienoishirvi)
• Pienoiskivääri .22 lr
Kaikilla radoilla
• Muistathan

merkitä käyntisi aina vieraskirjaan käyttökertojen
tilastointia varten kaikilla ampumaradoilla.
• 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
Vuoden 2022 kevään kilpailutoimintaa rajoittaa viime vuoden tavoin koronarajoitukset.
Tammikuussa ammutaan Pohjois-Savon reservipiirin ilma-aseiden piirimestaruuskisat.
Tämän jälkeen pienempiä kisoja pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan.
Talvikausi on alkanut SAL Pistoolijaoksen sarjakilpailulla, johon seura osallistuu neljällä
joukkueella. Seuran mestaruuskisat järjestetään viikkokisojen yhteydessä. Keskiviikon
(kivääri) ja torstain (pistooli) viikkokisat jatkuvat tuttuun tapaan ilma-aseradalla.
Keväällä on tarkoitus järjestää perinteiset ruutipistoolilajien Sisäratapäivät Maaningan
sisäradalla. Heinjoen 25 metrin pistooliradalla ammutaan kevätkisat kesäkuussa ja
aluemestaruuskilpailut syyskuussa. Viikkokisat ammutaan touko-syyskuussa tuttuun
tapaan keskiviikkoisin.
Pyrimme saamaan seuraan lisää pistooliampujia, joko uusia aloittelijoita tai jo joskus
pistooliammuntaa

harrastaneita.

Uudet

kiinnostuneet

voivat

tulla

tutustumaan

Tarhakujan ilma-aseradalle ohjattuun kokeiluun ottamalla yhteyttä jaoksen vetäjään.
Myös Maaningan urheilutalon sisäradalla pidetään ilma-aseiden ampumakoulua torstaiiltaisin.

Keväällä

ja

syksyllä

järjestetään

edellisvuoden

tapaan

ilma-aseiden

intensiivikurssi aloittelijoille. Kurssista ilmoitetaan seuran kotisivuilla.
Pistoolijaoksen kuulumisia varten on perustettu Whatsapp-ryhmä, johon pääsee
liittymään KAMS:in aktiivinen pistooliampujajäsen ilmoittamalla jaoksen vetäjälle
Mikalle.
Terveyttä, vakaata kättä ja menestystä vuodelle 2022!
Mika Welling

Kuulumisia koulutustoiminnasta
Vaikka ampujien harrastusmahdollisuudet ovat kokeneet kovia
korona-aikana, olemme pystyneet pitämään ratamme auki
suosituksia ja rajoituksia noudattaen. Toimintamme
ampumaradoilla on jatkunut ja viime vuoden syksyllä
järjestimme pitkästä aikaa ilma-asekurssin, ja suunnitelmissa
on järjestää samanlainen kevään ja syksyn 2022 aikana.
Ohjattuja harjoituksia jäsenille olemme pitäneet läpi vuoden
ilma-aseradalla, mikä on mm. luontainen jatkumo ilmaasekurssin käynneille. Lisäksi kesäisin pyrimme viettämään aikaa myös
pienoiskivääriammunnan parissa. Viikottaiset harjoitukset sekä viikkokisat
keskiviikkoisin ja torstaisin kokoavat aina mukavasti porukkaa yhteisen,
mielenkiintoisen ja aina haastavan harrastuksen pariin. Näissä viikottaisissa
tapahtumissa on mahdollisuus jakaa valmennuksellista ja syvällisempää lajitaitoa,
uusia elämyksiä, onnistumisen kokemuksia kilpailun omaisissa tilanteissa, mitkä muun
muassa saattavat siivittää lajin harrastajaa hyvinkin pitkälle lajin parissa.
Ampumaurheilu on tarkoitettu kaiken ikäisille ja se on tarjonnut monelle monipuolisen
ja

elämänmittaisen

harrastuksen.

Jos

laji

kiinnostaa,

ja

vaikka

ei

ole

tuttu

entuudestaan, niin ota rohkeasti vaan yhteyttä, niin sovitaan tutustumiskäynnistä
ilma-aseradallamme. Tai, jos haluat koulutustoimintaan mukaan, niin ota yhteyttä
allekirjoittaneeseen, tapaamisiin!
Terveisin Kimmo Rytkönen

Arvoisat Jäsenet.

Riistamaalijaoksen terveiset vuodelle 2022.
Valonpilkahdus

näkyvissä

parin

vuoden

kokoontumisrajoituksien

sävyttämän

kisapiinan jäljiltä.
Tälle vuodelle on tarjolla useita kilpailuelämyksiä riistamaalijaoksen toteutuksella.
Ilma-aseilla Tarhakujalla, Heinjoella 50 metristä aina 100 metrin lajien valikoimaan.
SML puolelta löytyy useita vaihtoehtoja liikunnalliset hirvenhiihto ja -juoksun puolelta
aina liikkuvan maalin ammuntaan eri radoilla.
Kisaohjelmassa on SAL lajeista 50+ ikäisten SM-kisat ja SVA:n mestaruustaistot. Myös
alueen- ja piirinmestaruuksia ratkotaan kesän aikana. CUP-ohjelmakesä pyörii taas
lähes entiseen malliin. Ohjelmassa on SAL- ja SML-lajien Cup-kierrokset.
Lajeista riistamaalit kiinnostuneet uudet tulokkaat ottakaa yhteyttä jaoksen vetäjään.
Opastan lajien pariin pyrkijöitä kaikin tavoin.
Terveisin
Keijo Aalto

KAIKKI ASEHUOLLOT KAUTTAMME !!! MYÖS ILMA-ASEET

Hirvenjuoksun ja -hiihdon toimintaohjelma 2022
Jäsentenväliset cup- ja avoimet harjoituskilpailut Heinjoella tiistaisin klo 17.30.
Pvm

Kilpailu

Valvoja

5.3.

KuRhy mestaruus

Ari Turkia, Arto Huttunen

13.3.

KAMS mestaruus

Matti Kröger, Ville Laakkonen

HIIHDOT

Asetta ei kuljeteta mukana. Kilpailut alkavat klo 12.00.
18.-20.3.

SM-kilpailut

KAJAANI / Otamäki

26.4.

Harjoitus

Tauno Karhatsu

3.5.

Harjoitus

Markku Rissanen

10.5.

Cup 1/4

Seppo Turunen

17.5.

Harjoitus

Veikko Savolainen

24.5.

Harjoitus

Arto Huttunen

31.5.

Cup 2/4

Reino Kämäräinen

5.6.

Avoin (SM-katsastus)

Matti Kröger, Ari Turkia

7.6.

Harjoitus

Kalervo Jänkälä

14.6.

Cup 3/4

Esa Savolainen

21.6.

Harjoitus

Heikki Oksman

28.6.

Harjoitus

Reino Lempinen

5.7.

Cup 4/4

Tuula Räty

12.7.

Harjoitus

Olavi Rissanen

19.7.

Harjoitus

Eemeli Laakkonen

26.7.

Harjoitus

Janne Tuovinen

2.8.

KAMS mestaruus

Matti Kröger, Ville Laakkonen

5.-7.8.

SM-kilpailut

OULU / Lumijoki

9.8.

KuRhy mestaruus

Ari Turkia, Arto Huttunen

4.9.

Avoin

Matti Kröger, Tauno Karhatsu

JUOKSUT

Syksyn harjoitukset jatkuvat tiistaisin lokakuulle, kunnes pimeä estää ne.
Cup-kilpailun kaksi parasta tulosta huomioidaan, ja kaikki vähintään kaksi kilpailua käyneet
palkitaan.
Kilpailumaksut cup- ja mestaruuskilpailuissa 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
Riistamaali

__
__

Pistooli
Haulikko

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

__

(Pienoiskivääri, Ilmakivääri)

(Isopistooli, Pienoispistooli, Olympiapistooli, Ilmapistooli)

(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
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