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Helmikuu 2022

Hei!
Ohessa jäsenmaksusi vuodelle 2022. Maksathan eräpäivään mennessä ja käytät viitenumeroa!
Ellet halua jatkaa jäsenyyttäsi, ilmoita siitä välittömästi seuran sihteerille.
Jäsenmaksut ovat: Aikuiset 45 € ja nuoret 17 € (2004 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 1.1.-31.3. tiistaisin ja
torstaisin klo 18.00-20.00. Mahdollisesti kevätkaudella vielä 14.4.2022 saakka, jos kävijöitä
riittää.
Syyskaudella rataa varataan 1.10.-31.12. tiistaisin ja torstaisin klo 18.00-20.00. Ilmaaseradan käyttömaksu KokMAS:n vuoroilla on jäseniltä 40 €/kausi (3 kk). Jos et halua maksaa
kausimaksua, yksittäiset käynnit maksavat jäsenille 3 €/kerta ja maksu maksetaan käteisellä tai
pankkikortilla ilma-aseradalla KokMAS:n valvojalle.
Hermeksen kotipelien aikaan on hyvä huomioida, että jäähallin yläovi on lukittu. Käynti jäähalliin
alaovesta, joka sijaitsee Kaarlelankadulta katsottuna alhaalla Suntin ja tekojääradan puoleisessa
päässä. Jollei halliin pääse, soitto vahtimestarille puh. 044 7809 534.
KokMAS:n ulkopuolisilla vuoroilla, käyntimaksu tulee maksaa jäähallin vahtimestarille. Näissä
käynneissä kannattaa suosia 10 kerran korttia, jonka saa ostettua vahtimestarilta. Nämä korttien
ostot kirjautuvat ilma-aseradan tuloksi, kun taas vahtimestarille maksettu 3 euroa, menee jäähallin
yhteiseen kassaan. Jotta ilma-aserata säilyy, on tärkeää näyttää, että siitä kertyy myös tuloja
kaupungille.
Muistathan, että voit tulla seuran vuoroille ampumaan, vaikka sinulla ei omaa ilma-asetta olisikaan.
Pientä maksua vastaan saat vuoroillamme seuralta käyttöösi ilma-aseen. Niin kivääreitä kuin
pistooleja löytyy sekä oikea- että vasenkätisille ja ne ovat helposti ladattavia ja soveltuvat myös
nuorten käyttöön. Ja jollet ole vielä kokeillut ilma-aseradan elektronisia taululaitteita, nyt on aika
tulla kokeilemaan. Saat vuoroillamme opastuksen niiden käyttöön. Ammunta on mielenkiintoinen laji
ja uusien taululaitteiden myötä se on vielä mielenkiintoisempaa.
Jos haluat tutustua pistooliammuntaan ruutiradalla, sekin on nyt mahdollista. Seuralla on .22 cal
pienoispistooli, jolla voi lajia kokeilla maksua vastaan. Asiasta tulee erikseen sopia, sillä siihen
tarvitaan valvoja ja opastaja mukaan.
SUOMISPORT!
Jäsen, käy luomassa itsellesi profiili Suomisporttiin! Näin varmistat Urheiluampujalehden tulon
kotiisi. Vuonna 2023 lehden saa vain, jos on Suomisport-profiili tehtynä. Suomisportissa voit myös
hallinnoida omia henkilötietojasi, ostaa kilpailulisenssin itsellesi tai huollettavallesi. Koska KokMAS ei
kerää jäsentensä henkilötunnuksia, tulee jäsenten itsensä tai huoltajien luoda tunnus – me emme
voi tehdä sitä puolestasi. Sihteerimme avustaa tarvittaessa ja pikaohje tunnuksen luomiseen löytyy
KokMAS:n ja SAL:n nettisivuilta.
Pyrimme siirtämään jäsenrekisterimme Suomisportin seurapalveluun viimeistään vuonna 2023. Mitä
se käytännössä tarkoittaa? Lähetämme kutsulinkin jäsenille sähköpostilla ja julkaisemme kutsulinkin
myös kotisivuillamme. Tällöin klikkaamalla linkkiä jäsen pääsee lähettämään liittymispyynnön
KokMAS:lle ja kun liittymispyyntö on hyväksytty, näkyy jäsen KokMAS:n sähköisessä
jäsenrekisterissä. Jäsenlaskut lähtevät toistaiseksi entiseen tapaan paperisena tai sähköpostilla, jos
meillä on jäsenen sähköpostiosoite tiedossa. Mielellämme otamme vastaan sähköpostiosoitteita, ne
voi lähettää sihteerille, yhteystiedot alla. Seuraa koti- ja nettisivujamme, tiedotamme siellä asiasta
lisää. Näiltä sivuilta löydät muutoinkin tietoja tapahtumistamme.

KPO – Kannustajat
Joko kannustat KokMASia? Voit kerätä omilla ostoksillasi rahaa seuralle. Kannustaminen ei vähennä
asiakasomistajan omaa bonusta, vaan ostoksesi kerryttävät lisäksi rahaa seuralle. Viime vuonna
saimme Kannustajiemme toimesta ostettua käytetyn ilmapistoolin, jonka kahva on käännettävissä
sekä oikea- että vasenkätisille ja muutenkin ase soveltuu toiminnoltaan hyvin nuorison ja aloittelijan
käyttöön. Tavoitteemme on jatkossakin uusia kalustoamme.
Kirjaudu verkkopankkitunnuksilla Omalle S-kanavalle ja valitse sieltä kannustettava seura.
Kannustajaksi liittyvän tulee olla asiakasomistajatalouden pääjäsen, mutta koko
asiakasomistajatalouden ostot huomioidaan tuen kertymisessä.
Ampuma-asekouluttajan todistus
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren Poliisilaitoksen asettamina yhdistyksen ampumaasekouluttajina toimii Mauri Haukkala (Kokkola), puh. 040 414 3654. Häneltä saa asetta
hankittaessa vaadittavan lausunnon aktiivisesta ampumaurheiluharrastuksesta.
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, lisätiedot
Mauri Haukkalalta.
Aselain tiukentumisen myötä poliisi vaatii näyttöä ampumaharrastuksen aktiivisuudesta. Tällöin ilmaaseradan "käyntivihko" on eräs näyttö harrastamisesta. Omaa ampumapäiväkirjaa kannatta myös
pitää. Lisäksi ulkoradalta löytyy vihko, johon 50m ja 25m radan käynnit tulee merkitä. Vihko on 25m
radalla postilaatikossa. KokMAS on Ampumaratayhdistyksen jäsenseura, joten jäsenillämme on
ulkoradan käyttöoikeus.
Ulkoradalle ollaan hakemassa ympäristölupaa ja ympäristölupa edellyttää laukausmäärien ylös
kirjaamista. Lisäksi jätteiden lajittelua radoilla on tehostettu. Muistathan huolehtia roskat niille
tarkoitettuihin astioihin.
Ulkoradalla yhteisharjoitukset alkavat pistoolilla keväällä huhti-toukokuussa riippuen keliolosuhteista.
Harjoitusvuoroista ja muista tapahtumista löytyy tietoa pienoispistooliradan (25m) sekä pienoiskivääriradan (50m) ilmoitustauluilta ja kotisivuiltamme kokmas.sporttisaitti.com. Seuraathan
meitä myös facebook:ssa.
Radalla nähdään
Kokkolan Metsästys- ja Ampumaseura ry KokMAS
Tuula Nenonen, tuula.nenonen@hotmail.com, puh. 040 762 0784
sihteeri

