JÄSENTIEDOTE

Helmikuu 2021

Hei!
Ohessa jäsenmaksusi vuodelle 2021. Maksathan eräpäivään mennessä ja käytät viitenumeroa!
Jäsenmaksut ovat: Aikuiset 45 € ja nuoret 17 € (2003 ja myöhemmin syntyneet, nuoren jäsenen
yläikäraja on 18 v). Jos et halua jatkaa jäsenyyttäsi, ilmoita siitä sihteerille tämän kirjeen saatuasi!
Jäähallin alakerrassa sijaitsevaa ilma-aserataa varataan kevätkaudella poikkeuksellisesti 1.1.15.4. tiistaisin ja torstaisin klo 18.00-20.00. Syyskaudella rataa varataan 1.10.-31.12.
tiistaisin ja torstaisin klo 18.00-20.00. Ilma-aseradan käyttömaksu (3 kk) on jäseniltä
35 €/kausi. Jos et halua maksaa kausimaksua, yksittäiset käynnit KokMAS:n vuoroilla maksavat
jäsenilta 3 €/kerta ja maksu maksetaan käteisellä ilma-aseradalla KokMAS:n valvojalle. Ilmaaseradalle pääsee ampumaan myös KokMAS:n vuorojen ulkopuolella, silloin maksu (3 €) tulee
suorittaa jäähallin vahtimestarille. Vahtimestarilta on ostettavissa myös 10 kerran kortteja.
Muistathan, että pääset harrastamaan, vaikka sinulla ei omaa ilma-asetta olisikaan. Seuralla on ilmaaseita, joilla pääsee harrastuksen alkuun. Aseita on sekä oikea- että vasenkätisille.
Noudatamme koronasta johtuvia AVI:n ohjeistuksia kokoontumisissa. Tämän hetken kokoontumisrajoitus on max 20 henkilöä. Rajoitamme kuitenkin radalla oleskelijoiden määrän alle 20 henkilöön,
jotta voimme noudattaa annettua ohjetta turvavälistä. Yleensä vain joka toinen ampumapaikka on
käytössä pl. samasta taloudesta olevien henkilöiden kohdalla.
SUOMISPORT! Uusi jäsen, käy luomassa itsellesi profiili Suomisporttiin! Näin varmistat
Urheiluampujalehden tulon kotiisi. Suomisportissa voit myös hallinnoida omia henkilötietojasi, ostaa
kilpailulisenssin itsellesi tai huollettavallesi. Koska KokMAS ei kerää jäsentensä henkilötunnuksia,
tulee jäsenten itsensä tai huoltajien luoda tunnus. Pikaohje tunnuksen luomiseen löytyy KokMAS:n ja
SAL:n nettisivuilta ja sihteeri avustaa tarvittaessa. Vanhoilla jäsenillä tunnus on jo olemassa.
Poliisi vaatii aika ajoin näyttöä ampumaharrastuksen aktiivisuudesta, tällöin ilma-aseradan
"käyntivihko" on eräs näyttö harrastamisesta. Muista merkitä käyntisi vihkoon, myös omaa
ampumapäiväkirjaa kannatta pitää. Lisäksi ulkoradalta löytyy vihko, johon 50m ja 25m radan
käynnit merkitään. Vihko on 25m radalla seinässä olevassa postilaatikossa. Ympäristölupa tulee
edellyttämään laukaisumäärien ylös kirjaamista. Ympäristölupahakemus on jätetty tammikuussa
Kokkolan kaupungille. KokMAS on Kokkolan Ampumaratayhdistyksen jäsenseura, joten jäsenillämme
on ulkoradan käyttöoikeus. Radoilla on noudatettava ratojen järjestyssääntöjä!
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren Poliisilaitoksen asettamina yhdistyksen ampumaasekouluttajina toimivat Mauri Haukkala (Kokkola), puh. 040 414 3654 ja Mirja Aho (Veteli),
puh. 0400 429 639. Asetta hankittaessa KokMAS:n jäsenille lausunnon hinta on 10 euroa ja muille
25 euroa. Ja viiden vuoden välein tarvittava todistus ampumaurheiluharrastuksen jatkumisesta on
KokMAS:n jäsenille maksuton, muille sen hinta on 10 euroa. Suurikapasiteettisten lippaiden luvat
erillisen hinnaston mukaan, niiden osalta yhteydenotot Mauri Haukkalaan.
Ulkoradalla harjoitukset alkavat pistoolilla keliolosuhteista riippuen huhti- toukokuussa.
Harjoitusvuoroista ja muista tapahtumista löytyy tietoa pienoispistooliradan (25m) sekä pienoiskivääriradan (50m) ilmoitustauluilta ja kotisivuiltamme kokmas.sporttisaitti.com. Seuraathan
meitä myös facebook:ssa, siellä ilmoitamme ajankohtaisista asioista sekä toiminnastamme.
Pysytään terveinä!
Kokkolan Metsästys- ja Ampumaseura ry (KokMAS)
Tuula Nenonen, tuula.nenonen@hotmail.com, puh. 040 762 0784
sihteeri

