
JÄSENTIEDOTE   Helmikuu 2023 

 
Hei! 

 
Ohessa jäsenmaksusi vuodelle 2023. Maksathan eräpäivään mennessä ja käytät viitenumeroa! 
Ellet halua jatkaa jäsenyyttäsi, ilmoita siitä välittömästi seuran sihteerille. Päivitäthän sähköpostiosoitteesi 
sihteerille, jotta voimme jatkossa lähettää jäsenlaskun sähköpostiin. 

 
Jäsenmaksut ovat: Aikuiset 45 € ja nuoret 17 € (2005 ja myöhemmin syntyneet, nuoren jäsenen yläikäraja on 18 v).   

 
Jäähallin alakerrassa sijaitsevaa ilma-aserataa varataan kevätkaudella 1.1.-31.3. ja syyskaudella 1.10.-31.12. 
tiistaisin ja torstaisin klo 18.00-20.00. Ilma-aseradan käyttömaksu KokMAS:n vuoroilla on jäseniltä 40 €/kausi  
(3 kk) tai 3 €/kerta. Maksu maksetaan käteisellä/pankkikortilla ilma-aseradalla KokMAS:n valvojalle.  
 
Hermeksen kotipelien aikaan jäähallin yläovi on lukittu. Käynti silloin jäähalliin alaovesta, joka sijaitsee Suntin ja 
tekojääradan puoleisessa päässä. Jollei halliin pääse, soitto vahtimestarille puh. 044 780 9534. 
 
KokMAS:n ulkopuolisilla vuoroilla, käyntimaksu tulee maksaa jäähallin vahtimestarille. Näissä käynneissä kannattaa 
suosia 10 kerran korttia, jonka saa ostettua vahtimestarilta.  
 
SUOMISPORT  
Jäsen, käy luomassa itsellesi profiili Suomisporttiin! Näin varmistat Urheiluampujalehden tulon kotiisi. Jatkossa 
lehden saa vain, jos on Suomisport-profiili tehtynä. Suomisportissa voit myös hallinnoida omia henkilötietojasi ja 
ostaa kilpailulisenssin. Emme kerää jäsenten henkilötunnuksia, joten jäsenten tulee itse (tai huoltajan) luoda tuo 
tunnus. Sihteerimme avustaa tarvittaessa ja pikaohje tunnuksen luomiseen löytyy KokMAS:n ja SAL:n nettisivuilta.  
 
KPO – Kannustajat 
Muista liittyä KokMAS:n kannustajiin! Voit kerätä omilla ostoksillasi rahaa seuralle. Kannustaminen ei vähennä 
asiakasomistajan omaa bonusta, vaan ostoksesi kerryttävät myös rahaa seuralle. Liittyminen KPO – Kannustajiin 
tulee tehdä joka vuosi uudestaan. Kirjaudu verkkopankkitunnuksilla Omalle S-kanavalle ja valitse sieltä 
kannustettava seura. Kannustajaksi liittyvän tulee olla asiakasomistajatalouden pääjäsen, mutta koko 
asiakasomistajatalouden ostot huomioidaan tuen kertymisessä. Kiitos meitä jo kannustaneille! 
 
Ampuma-asekouluttajan todistus 
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren Poliisilaitoksen asettamana ampuma-asekouluttajana 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 Maurilta.  
 
Ulkoradan harjoitusvuorot löydät kotisivuiltamme kokmas.sporttisaitti.com sekä 25m radan ilmoitustaululta. 
Ympäristölupa edellyttää laukausmäärien ylös kirjaamista, joten ulkoradalta löytyy vihko, johon 50m ja 25m radan 
käynnit tulee merkitä. Jätteiden lajittelua radoilla on tehostettu, muistathan huolehtia roskat niille tarkoitettuihin 
astioihin. KokMAS on Ampumaratayhdistyksen jäsenseura, joten jäsenillämme on ulkoradan käyttöoikeus. 
 
Ampumaterveisin, 
 
Kokkolan Metsästys- ja Ampumaseura ry KokMAS 
Tuula Nenonen/sihteeri, tuula.nenonen@hotmail.com, puh. 040 762 0784 


