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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Vuosi 2022 on jo hyvässä vauhdissa ja toivon mukaan tämä vuosi osoittaa
tien pois koronan varjosta. Tämä maailman laajuinen epidemia on muuttanut
toimintaa monilla tavoin ja vaikuttanut hyvin paljon yksittäisten ihmisten
elämään. Kävin epidemian niin salliessa katsomassa ilma-asekisaa, jossa
seuran ilmaradalla oli seuran ampujia ja reaaliaikaisen yhteyden yli oli
toisaalla ampujia samassa kisassa. Mielenkiintoinen järjestely ja hieno
innovaatio toiminnan mahdollistamisesta vaikeana aikana.
Toinen korona-ajan keksintö oli Action Air porukan käynnistämä “COVID-19
SOLO CUP”. Tämä toki muuttui toisen talvikauden aikana “NoSA SOLO CUP”
nimelle, mutta jatkoi toimintaa aktiivisesti. Action Air:ssa ammutaan
practical:ia kaasutoimisella kuula-aseella. Cup järjestetiin siten, että ampujat
kukin vuorollaan tekivät stagen (suorituspaikka) sisäradan AA-tilaan. Tätä sai
käydä ampumassa itselleen sopivaan ajankohtaan. Kauden 2021-2022 aikana
viimeisimpien tietojen mukaan AA-tilassa on ammuttu yli 100.000 kuulaa.
Merkittävä määrä ihmisiä ja paljon toimintaa, mikä on hyvä.
Suomen Ampumaurheiluliitto on siirtymässä käyttämään Suomisporttia
aktiivisesti. Suomisport on liikunta- ja urheiluyhteisön yhteinen digitaalinen
palvelu, joka on tarkoitettu helpottamaan liikkujien, seurojen ja liiton
päivittäistä työtä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että yksilö voi ja ehkä joutuu
myös ylläpitämään omia tai lastensa tietoja. Palvelun kautta voi myös
ilmoittautua erinäisiin tapahtumiin, kunhan niitä järjestäjät vievät sinne.
Seurassa tullaan käymään keskustelu laajuudesta, missä otamme palvelun
käyttöön. On selviö, että liitto tulee vaatimaan käyttöä tavalla tai toisella eikä
meidän kannata jättäytyä viimeisten joukkoon sen kanssa.
Kesällä 2021 seura sai huomattavan määrän maata. Suurin osa siitä käytettiin
meluvallien tekemiseen. Erityisesti haulikon Compak-paikan taakse,
taivalkunnan suuntaan, on noussut valli. Nämä maat ja vallin rakentaminen on
hyvä osoitus seuran halusta panostaa jatkuvuuteen ja ympäristön
huomioimiseen. Tätä pyritään jatkamaan tulevaisuudessakin, joten radalle
kulkiessa kannattaa ajella varoen. Tiellä saattaa eteen ilmestyä iso kuormaauto.
Vielä loppuun kysymys. Satutko tietämään innokasta henkilöä, joka olisi
kiinnostunut toteuttamana seuralle tiedottamiseen toimintatavan ja
pyörittämään sitä? Pyydä sellaista ottamaan yhteyttä!
Kari Paju
NoSA r.y. / Puheenjohtaja
pj@nosa.fi
050 582 7130
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TERVETULOA JÄSENEKSI
Nokian Seudun Ampujien ulkoradoilla on mahdollisuus harrastaa pistooli-,
kivääri-, haulikko-, practical- ja riistamaaliammuntaa, jonka lisäksi sisärata
tarjoaa mahdollisuuden ilma-aseilla ampua pistoolia, kivääriä, riistamaalia ja
action air - practical ammuntaa.
Järjestämme ammunnasta kiinnostuneille tutustumistilaisuuksia, jossa on
mahdollisuus kokeilla ammunnan eri lajeja. Tällaisista tilaisuuksista
tiedotetaan osoitteessa www.nosa.fi. Näiden tilaisuuksien tarkoituksena on
tarjota mahdollisuus tutustua ammuntaan helposti, ohjatusti ja turvallisesti.
Urheiluammunnan peruskurssi, joka tarjoaa mahdollisuuden tutustua
ammunnan saloihin syvällisemmin, järjestetään mahdollisesti syksyllä.
Viimeistään peruskurssin jälkeen tiedät, onko ammunta sinun lajisi ja haluatko
jatkaa harrastusta. Sinulla on mahdollisuudet vaikka olympialaisiin asti!
Mikäli et pääse osallistumaan tutustumistilaisuuteen tai peruskurssille, mutta
haluaisit silti tutustua ammuntaan, ota rohkeasti yhteyttä lajijaostojen
toimihenkilöihin. He kertovat miten pääset mukaan toimintaan joko
tutustumaan tai jopa harjoittelemaan.
Tule rohkeasti radalle!
Jäsenyyttä haetaan jäsenhakemuskaavakkeen, joka on löydettävissä seuran
verkkosivuilta tai radoilla. Jäsenhakemukseen tulee saada kaksi tunnettua
ampujaa suosittelijoiksi. Paras tapa saada suosittelijoita on tutustua seuran
jäseniin ja toimintaan radalla!
Täytä kaavake ja postita se osoitteeseen:
Nokian Seudun Ampujat ry
PL 60
37101 NOKIA
Tai toimitta hakemus hallituksen jäsenelle joko paperisena tai skannattuna
sähköpostitse.
HUOM:
Hakemuksessa on oltava kahden tunnetun ampujan suositus (allekirjoitus).
Seuran hallitus käsittelee saapuneet hakemukset noin kuukauden välein.
Puutteelliset ja epäselvät hakemukset voidaan hylätä, joten ole tarkka
hakemuksen täyttämisessä!
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LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT
Liittymismaksu aikuiselta 150 € ja alle 20 vuotiaalta 30 €.
Vuosittainen jäsenmaksu aikuiselta 85 € ja alle 20 vuotiaalta 25 €.

RADANKÄYTTÖMAKSUT ULKORADALLA
Radan käyttöoikeus sisältyy jäsenillä jäsenmaksuun, erillistä ratamaksua ei
peritä. Ulkopuoliset voivat käydä ampumassa seuran jäsenten seurassa
suorittamalla yksittäisten käynnin ratamaksun ratakohtaisesti.
Haulikkoradalla trap,skeet ja compak ammunta maksaa seuran jäsenille 4.00
€ sekä ulkopuolisille 5 € / 25 kiekon kierros. Sporting-ammunnasta peritään
vastaavasti seuran jäseniltä 6 € ja vierailta 8 € / 30 kiekon kierros.
Seuran ulkopuolisen ampujan on maksettava radan käytöstä kertamaksu.
Maksu on suoritettava ennen ammunnan aloittamista. Kertamaksu on
ratakohtainen ja se koskee kivääri-, pistooli- ja practical-rataa sekä
riistamaalirataa yksittäisharjoittelussa (seisova maali).
Kertamaksu 10 € / päivä maksetaan radalla radan valvojalle tai
vaihtoehtoisesti maksun seuran tilille FI60 5293 0920 1747 08. Tällöin on
täytettävä joko radankäyttö-ilmoitus http://www.nosa.fi/yhteydenotto.php tai

ilmoitettava ampumisesta osoitteeseen pj@nosa.fi. Johtuen
ympäristöluvan vaatimuksista, tulee ilmoituksesta käydä ilmi
ampumisen ajankohta, käytetty kaliberi, ammusten koko ja määrä.
Valvotuilla vuoroilla riistamaaliradalla kertamaksut peritään radalla.
Kertamaksu muille kuin NoSA:n jäsenille on 5 € / ampuja / ilta.
Sakkomaksu 50 € peritään ampujalta, joka käyttää rataa ilman
radankäyttömaksun suorittamista.

SISÄRATA (ILMA-ASERATA)
Nokian Portin ilma-aserata sijaitsee Nokialla osoitteessa Pirkkalaistie 7. Käynti
entisen Nokian Jalkinetehtaan sisäpihan kautta.
Jaostot harjoittelevat radalla iltaisin klo 17 – 20 seuraavasti:
pistooli
tiistaisin
kivääri
keskiviikkoisin
riistamaali
torstaisin
Maanantai-illat on varattu urheiluammunnan kursseille.
Ilma-aseradan ratamaksun (70 €) maksaneet voivat käyttää sisärataa
veloituksetta, muilta peritään 10 € / ilta. Lisäksi ilma-asetoimikunta perii
ampujilta taulumaksun, joka määräytyy käytettyjen taulujen mukaan.
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AMPUMARADAN VALVONTA
Jaostojen yleisvalvoja vastaa valvottuina aukioloaikoina koko rata-alueen
valvonnasta 29.4. – 1.9. sekä huolehtii portin avaamisesta ja sulkemisesta
seuraavasti:
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Lauantai

kivääri
pistooli
practical
riistamaali / hirvi
haulikko

Yleisvalvojan tehtävänä on myös valvoa kaikkien ratojen ampuma-aikojen
noudattamista. Mikäli ampuja ei poistu radalta ampuma-ajan puitteissa, eikä
portti ole enää avoin, tulee paikalle soittaa seuran ratavastaava tai
edustamansa jaoston ratamestari. Tällöin avaajalla on oikeus periä portin
avausmaksu 50 €.
Kunkin radan ratakohtainen valvoja huolehtii siitä, että ampuma-tilaisuuksissa
noudatetaan ympäristöluvan ja turvallisuuslupien määräyksiä, Suomen
Ampumaurheiluliiton tai Suomen Metsästäjäliiton kilpailusääntöjä ja
ratakohtaisia määräyksiä.
Valvojan on huolehdittava siitä, että radalla on ammunnan aikana punainen
viiri salossa tai valovilkku ampuma-alueella.
Valvoja perii NoSA:n määräämän radankäyttömaksun jokaiselta, joka ei ole
maksanut käyttömaksua etukäteen.
Valvoja tekee tilaisuutta koskevat merkinnät radalla olevaan radankäyttöpäiväkirjaan sekä merkinnän koko ampumarataa koskevan valvontavuoron
suorittamisesta.
Valvoja on velvollinen pitämään johtamassaan ampumatilaisuudessa hyvää
ampumakuria ja yleistä järjestystä. Nimetyn valvojan on esteen sattuessa
hankittava itselleen sijainen.

AMPUMARADAN JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSET
1§

JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSET 2022

 Seuran jäsen voi käyttää ampumarataa ympäristöluvan sallimien
ampuma-aikojen puitteissa.
 Kertamaksulla harrastavan tulee täyttää radankäyttöilmoitus tai
ratapöytäkirja ja maksaa kertamaksu tilille tai osallistua valvotulle
vuorolle, jolloin osallistuminen kirjataan ratapöytäkirjaan ja maksu
maksetaan valvojalle.
 Ulkopuoliset voivat käyttää rataa vain valvottujen vuorojen aikana tai
seuran
jäsenen
kanssa.
Ulkopuolisen
tulee
täyttää
radankäyttöilmoitus ja maksaa kertamaksu seuran tilille. Mahdollisesta
laskutuksesta on sovittava etukäteen.

2§
 Ampumarata-alueella liikkuvan on noudatettava niitä ohjeita ja
määräyksiä, joita ampumapaikkojen käytöstä ja rata-alueella
liikkumisesta annetaan.
 Jokainen vastaa siitä, ettei tuota vahinkoa radalle, ratalaitteille,
rakennuksille, muille radalla liikkuville tai vaaranna yleistä
turvallisuutta tai aiheuta häiriötä.
 Jokainen korvaa aiheuttamansa vahingon seuralle.
 Radan käyttäjä vastaa itse henkilökohtaisista suojavarusteistaan, mm.
suojalasit, kuulosuojat tms.
 Radan käyttäjä on itse vastuussa vakuutusturvastaan.
3§

4§

 Ampumarata-alueen yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta vastaa
Nokian Seudun Ampujat ry:n hallitus.
 Ampumarata-alueella
on
noudatettava
ympäristöluvan
ja
turvallisuuslupien, seuran tai seuraa edustavan ratavastaavan
antamia määräyksiä.
 Valvottujen vuorojen ja ohjelmaan merkittyjen kilpailujen aikana
ampumaradoilla on seuran määräämä valvoja, jonka ohjeita ja
määräyksiä on noudatettava.
 Yhdistyksen valtuuttama valvoja voi tarvittaessa keskeyttää
ammunnan.
 Ampujan on tutustuttava voimassa oleviin määräyksiin ja
turvallisuusohjeisiin ennen ammunnan aloittamista.

 Valvojan

tai muun hallituksen valtuuttaman henkilön pyytäessä
ampujan on esitettävä selvitys radankäyttömaksun suorittamisesta.
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 Radankäyttömaksun

5§
6§

7§

8§
9§

suorittamatta jättäminen johtaa 50 euron
sakkomaksuun.
Radan käyttäjän on pyydettäessä esitettävä aseiden hallussapitoon
tarvittavat luvat.

● Radalla on ammunnan aikana pidettävä punainen viiri salossa tai
valovilkku ampuma-alueella.
● Radalla saa ampua vain osoitetulla ampumapaikalla ja
sellaisella aseella, jolle kyseinen ampumapaikka on tarkoitettu.
● Omien laitteiden ja maalien käyttö on ehdottomasti kielletty (ei koske
omia tauluja).
● Aseen saa ladata vain ampumapaikalla.
● Rata-alueella liikuttaessa ase on pidettävä lataamattomana,
panostamattomana, lukko avattuna tai ase taitettuna ja
mahdollisuuksien mukaan suojuksessa.
● Aseen saa kilpailuissa ja harjoituksissa ladata ampumapaikalla vain
valvojan käskystä.
● Ase
on
aina
ampumasuuntaan.

10§
11§

12§

ampumapaikalla

pidettävä

suunnattuna

● Asetta ei saa käsitellä silloin, kun ampumapaikan etupuolella on
henkilöitä.
● Radan teknisiä laitteita on lupa asentaa, muuntaa tai huoltaa vain
niillä henkilöillä, jotka NoSA:n hallitus on siihen määrännyt tai
oikeuttanut.
● Yleisö voi liikkua esteettä yleisölle varatuilla alueilla ja paikoilla.
● Ratojen merkityillä vaara-alueilla kulkeminen on ehdottomasti kielletty,
ellei siihen ole valvojan toimesta annettu lupaa.

13§
● Marjojen ja sienien poimiminen rata-alueella on ehdottomasti kielletty!

ILMA-ASE LAJIT 2022
Nokian Portin ilma-aserata
Seuran ilma-aserata sijaitsee aivan Nokian keskustassa. Radalla on 18
ampumapaikkaa sekä kaksi liikkuvan maalin rataa ja erillinen tila Action air
rataa varten. Ilma-aserata on varustettu elektronisilla Inband –taululaitteilla.
Kulku radalle tapahtuu Pirkkalaistie 3 osoitteessa (37100 Nokia) olevan
teollisuuskiinteistön sisäpihalta.
ILMA-ASETOIMIKUNTA
Ilma-asetoimikunta on jaostojen yhteistyöelin, joka kehittää aktiivisesti NoSA:n
Nokian Portin ilma-aserataa ja toimintaa radalla.
Ilma-asetoimikuntaan kuuluvat edustajat pistooli-, kivääri-, riistamaali- ja
practicaljaostoista. Alla toimikunnan kokoonpano.
Nimi
Janne Helenius
Philippe DeSwert
Sami Haume
Jorma Kiiski
Pekka Niemelä
Jari Nissi
Minna Moisio
Matti Pouta
Mika Kivistö

Tehtävä
Puheenjohtaja
Rahastonhoitaja
Pistooli ja
nuorisotoiminta
Kivääri ja
nuorisovalmennus
Kivääri ja
nuorisotoiminta
Pistooli ja
nuorisotoiminta
Pistooli ja rata-asiat
Riistamaali
Riistamaali ja
nuorisotoiminta

Puhelin
040 548 4799
040 350 7817
040 533 9375
0500 336 279
040 522 0760
050 326 4871
040 168 1526
044 971 7663
0400 737 298

ILMA-ASETOIMINTA
Ilma-asetoimintaan osallistuu vuosittain yli 20 % NoSA:n jäsenistä monella
tavalla. Radalla järjestetään kilpailuja Kivääri-, Riistamaali-, Pistooli- ja Action
Air-lajeissa.
ILMA-ASERADAN AVAIMET
Ilma-asetoimikunta on päättänyt, että sellainen ilma-aseharrastaja, joka on
maksanut radan ratamaksun, voi halutessaan lunastaa radalle omat avaimet.
Avaimia tarvitaan kaksi. Elektroninen avain toimii Nokian Portin
hallinnoimassa sähköisessä lukitus- ja kulunvalvontajärjestelmässä ja sillä
aukeaa ulko-ovi. Toisella avaimella pääsee käyttämään hissiä, jolla pääsee
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suoraan radalle kolmanteen kerrokseen. Avaimista peritään panttimaksut,
jotka palautetaan, jos avain palautetaan seuralle.
Panttimaksut ovat:
1) Sähköinen avain ulko-oveen
2) Abloy avain hissiin/sisäoveen

20 €
25 €

Pantit maksetaan mieluiten käteisellä rahastonhoitajalle. Avaimen saa vasta,
kun em. maksut on suoritettu.
ILMA-ASERADAN KÄYTTÖMAKSUT
Seuran jäsenen kertamaksu 10 € tai vuosimaksu 70 €.
Muut kuin jäsenet: kertamaksu 15 €, vuosimaksu 290 € tai 6 kk 90 €.
Lisäksi jaostot perivät seuran ampujilta taulumaksua käytettyjen taulujen
lukumäärän mukaan.

ILMA-ASE RADAN PRACTICAL LAJIT 2022
NoSA Action Air
Action Air on toiminta-ammuntaa, jossa kilpaillaan tarkkuudessa sekä
nopeudessa. Se on Suomen Ampumaurheiluliiton (SAL) hyväksymä laji ja
siinä käytetään yleisimmin ns. blowback-toimista airsoft-pistoolia. Action Air
haastaa ampujan taidot omana lajinaan sekä tukee ruuti-aseharrastusta
talvikaudella.
Jos tulet tutustumaan lajiin, tarvitset mukaasi vain omat suojalasit.
Jotta voisit osallistua ammuntaan, on radalla käytävä turvallisen ampujan
koulutus, joita järjestetään syksyisin. Lisäksi ennen harjoituksia tulee
lajisäännöt olla luettuna
http://legacy.ipsc.org/pdf/2019RulesActionAirFinnish.pdf
Omat tai lainavälineet (gas blowback ase, tarvittavat lippaat, kuulat, kaasu ja
vyö telineineen) ja sisäpelikengät ovat välttämättömät, mikäli haluat ampua.
Ammusten energia piipun suulta mitattuna on max. 2 Joulea.
Viralliset harjoitukset ammutaan pistoolilla. Kaudella on myös kivääriharjoituksia, joista ilmoitetaan whatsapp ryhmässä. Whatsapp ryhmään
pääsee aloittamalla harrastuksen.
Talvikaudella 2021-2022 Covid epidemian takia radalla järjestetään Solo cup.
 https://nosa.fi/nosa-action-air-solo-cup-2/
Varustekaappiin voi saada avaimen.
Yhteydenotot:
actionair@nosa.fi
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AMPUMA-AJAT ULKORADALLA
Nokian ampumaradan portti on auki vain valvottuina ampuma-aikoina. Muina
aikoina radan portti on pidettävä lukittuna.
Ammunta ampumarata-alueella on kaikilla radoilla kokonaan kielletty
pitkäperjantaina, pääsiäislauantaina, 1. ja 2. pääsiäispäivänä, helatorstaina,
juhannusaattona, juhannuspäivänä, pyhäinpäivänä, jouluaattona, joulupäivänä
sekä tapaninpäivänä.
Ampuma-ajat seuran jäsenille ovat:
Pienoiskivääri ja –pistooli eli 22LR aseet (pienoiskivääri myös hirviradalla):
joka päivä klo 8.00 – 20.00
Haulikko-, hirvi- ja practical-radalla
maanantaina, keskiviikkona ja torstaina klo 11.00 – 20.00
perjantaina klo 11.00 – 18.00 sekä
lauantaina klo 9.00 – 15.00
Valvotut ampuma-ajat vieraille kesäaikana on merkitty ratakohtaisiin
ohjelmiin.
Kilpailupäivinä tai ammuttaessa maa- ja metsätalousministeriön hyväksymiä
ampumakokeita radat voivat olla auki poikkeuksellisesti.
Nokian Seudun Ampujat ry kehottaa kaikkia ampujia huolehtimaan vakuutusturvastaan hankkimalla joko SAL:n lisenssin tai SML:n metsästyskortin.
Kilpailuviikonloput
Nokian ampumaradalla järjestetään ympäristöluvan ehtojen mukaisesti kesäkaudella kilpailuja enintään kuutena viikonloppuna. Kaikki radat voivat tällöin
olla kilpailukäytössä. Kilpailuviikonloput voi tarkastaa verkkosivuilta.
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AMPUMAURHEILUTAPAHTUMAT!!!
Koronasta johtuen, ei tässä vaiheessa ole kiinnitetty
tapahtumia. Mikäli kesällä järjestetään avoimet ovet
tapahtuma, se ilmoitetaan verkkosivuillamme
http://www.nosa.fi
Tervetuloa vierailemaan tapahtumissa, kun sellaisia
järjestetään!

KOE AMMUNNAN TUNNELMA!
YRITYS-, POLTTARI- JA MUUT KAVERIPORUKAT, TERVETULOA !

Jos olet jo kaiken kokenut ja kyllästynyt mikroautoiluun
ja muuhun perinteiseen – kokeile ammuntaa!
SOPIVA RYHMÄKOKO 1,5 H TILAISUUTEEN ON 5-15 HENKILÖÄ.
Valittavissa olevat ohjatut tilaisuudet:
- ilma-radan lajit, kivääri, pistooli ja hirvi
- ruutilajit; pienoiskivääri, -pistooli, villikarju tai hirvi
- haulikkoammunta
Infoa saat:

www.nosa.fi,

ruutilajit: jaostojen puheenjohtajat, ja
ilma-aselajit: Jorma Kiiski

0500 336 279

NUORISOAMPUJIEN PALSTA 2022

AMPUMAURHEILU ON HIENO HARRASTUS
Ampumaharrastus on hyvä aloittaa ilmakiväärillä ja -pistoolilla. Kun osaat
ampua ilma-aseilla, sinun on helppo oppia ampumaan myös monen
tyyppisillä ruutiaseilla.
Turvallisuus on tärkeä asia ampumaurheilussa ja turvallista aseiden
käsittelyä korostetaan urheiluammunnan peruskursseilla, aloittaville ja
heidän perheilleen alusta alkaen.
Turvallisuus pähkinänkuoressa
1. Ammunta on sallittu vain ampumaradalla
2. Älä koskaan osoita toista ihmistä aseella. Suuntaa ase vain taulua kohden
3. Käsittele tyhjää asetta aivan kuin se olisi ladattu
4. Varmista, että ammuttavan taulun takana on turvallinen suojarakennelma
5. Varmista, ettei kukaan ole ampumalinjalla
6. Käytä ampuessasi kuulosuojaimia
7. Säilytä asetta aina lukkojen takana. Panokset säilytettävä erillään aseesta
8. Asetta on aina kuljetettava suojakotelossa; mieluiten lukittavassa
9. Asetta saa pitää mukana vain harjoitus- ja kilpailumatkoilla
10. Kun kerrot harrastuksestasi, niin anna asiallista tietoa.
Urheiluampujana: tervehdin ja kiitän, olen ystävällinen, kannustan muita,
pidän oman ampumapaikan ja radan yleiset tilat siistinä, olen ajoissa
paikalla! Muistan myös, ettei aina voi voittaa!
Vuoden 2022 aikana järjestämme edelleen tutustumistilaisuuksia nuorille ja
aloitteleville ampujille. Uusien harrastajien tie ampumaurheilun pariin kulkee
yleensä urheiluammunnan peruskurssien kautta. Pidämme kursseja kesällä
ja talvella. Kesällä järjestetään myös nuorten ampujien leiripäivä.
Kultahippukilpailutoiminta on melko runsaasti, niin kesä- kuin talviaikana.
Kisoissa käynti tuo varmuutta ja parantaa sosiaalisia suhteita omiin ja toisten
seurojen ampujiin.

NUORISOAMPUJIEN PALSTA 2022

Kesäkilpailut ja treenipäivät löytyvät kilpailukalentereista.
Kesällä ilma-aserata on auki tiistaisin klo
17.30 – 20.
Talviaikaan treenipäivät ovat:
Tiistaisin
Keskiviikkoisin
Torstaisin

pistooli
kivääri
ilmahirvi

Lisätietoa saat radalla valmentajilta.
Muistathan ilmoittaa ajoissa valmentajalle halukkuutesi osallistumiseen
kilpailuihin ja muihin tapahtumiin!
Nuorisovastaava Pekka Niemelä

040 522 0760
pekkaniemela@saunalahti.fi

Valmennus

Marko Vuorela
Harri Salo

050 555 9050
040 509 4710 - Kivääri

Valmennus

Jorma Kiiski

0500 336 279 - Ilma-ase

Valmennus

Sami Haume

040 533 9375 - Pistooli

Valmennus

Mika Kivistö

0400 737 298 - Riistamaali

Valmennus

Matti Kokkonen

040 551 1544 - Haulikko

HAULIKKOJAOSTO 2022

HAULIKKOJAOSTO
Puheenjohtaja
Rahastonhoitaja
Sihteeri
Ratamestari
Ampumatilaisuudet

Ryhmä 1.
Irma Kivistö
Markku Rajasilta
Reini Karppinen
Ryhmä 2.
Jukka Leinonen
Karl Weurlander
Teemu Lindgren
Ryhmä 3.
Lauri Jaakkola
Ilkka Väisänen
Arto Aaltonen
Hanna Ollila
Ryhmä 4.
Risto Väyrynen
Ilmo Hepovaara
Timo Rajala
Matti Ervelä

Jaakko Tolonen 040 837 3224
jtolonen87@gmail.com
Matti Kokkonen
040 551 1544
Petri Peltoniemi
040 081 0084
Markku Kokkonen 050 573 5254
Jaakko Tolonen jtolonen87@gmail.com
Matti Kokkonen
040 551 1544

Sporting.
Petri Peltoniemi
Juha Toivonen
Henri Toivonen
Juha Soltin
Jaska Viitala
Sami Hänninen
Jorma Lehmonen

Antti Mäkelä
Ahti Kiviniemi

HAULIKKOJAOSTO 2022

HARJOITUSAJAT

2.5. – 8.9.2021

Yleiset harjoitusvuorot Maanantai
Torstai
Lauantai

17 – 20 skeet, trap ja compak
17 – 20 sporting
10 – 14 skeet, trap

Aukioloajoissa voi olla muutoksia tarkista radan aukiolo
www.nosa.fi/haulikko
Rata on suljettu

26.5
28.-29.5.
25.6.

Helatorstai
Sporting kilpailu
Juhannus

Katso tarkat tiedot päiväohjelmasta alkaen sivulta 20.

KIEKKOJEN MYYNTIHINNAT
seuran jäsenet
muut
sporting

4,00 € / 25 kiekon kierros ja
5,00 € / 25 kiekon kierros.
8,00 € / 30 kiekkoa, vieras
6,00 € / 30 kiekkoa, jäsen

Kiekkomaksut peritään radalla (käteinen / pankkikortti / smartum).
Radan avaamisesta ohjelmaan merkittyjen harjoitusaikojen ulkopuolella
peritään vähintään 50 € suuruinen avausmaksu.

HUOM!
Haulikkoradalla suurin sallittu lataus ja haulikoko on 28g / 2.5 mm, skeetradalla 24g / 2.0 mm.
Vain lyijyhauleilla on lupa ampua radalla!
Vieraita varten haulikkoradalla on olemassa kuulosuojaimia ja suojalaseja
Jokainen ampuja huolehtii omasta vakuutusturvastaan, esim: metsästyskortti /
kilpailulisenssi.

HAULIKKOJAOSTO 2022

ON ELÄMYS AMPUA HAULIKOLLA
Työporukat, polttarit, yms.
Kerää oma porukka ja tule kokeilemaan
haulikkoammuntaa osaavien ohjaajien opastuksella.
 Tarjoamme esimerkiksi 5-hengen ryhmälle
1,5 tunnin ohjatun tilaisuuden sisältäen aseet,
patruunat, kiekot, turvavarusteet ja ohjaajan.
 10 kiekon harjoittelu ja lopuksi 15 kiekon kisa.
Ampumatilaisuudet ja ryhmät
Matti Kokkonen 040 551 1544 tai
Jaakko Tolonen 040 837 3224

HAULIKKOJAOSTO 2022

HAULIKKOJAOSTO 2022

RIISTAMAALI 2022

RIISTAMAALIJAOSTO
Puheenjohtaja
Rahastonhoitaja
Ratamestari

Mika Kivistö
Matti Pouta
Sauli Nuora
Esko Eerilä
Hannu Järvenpää
Mauno Kivistö
Simo Valkonen
Antti Koskimäki
Ari Lindstedt
Raimo Mäkinen
Eino Pelkonen
Niko Tala
Lauri Pulakka
Martti Renfors
Mika Sila

0400 737 298
044 971 7663
0400 336 542
050 328 6345
0400 305 839
040 554 6178
040 514 4038
040 584 7316
040 766 6161
0400 881 505
040 589 7513
040 776 8308
040 734 9203
0400 188 638
040 511 0923

Hirviradalla ei saa ampua isommilla kuin 22LR kaliiberisilla kivääreillä ollenkaan
tiistaina ja sunnuntaina. Pienoiskiväärillä voi ampua kaikkina päivinä aukiolon
puitteissa.
Hirviradalla voivat radankäyttösopimuksen tehneiden metsästysseurojen jäsenet
ampua seisovaan maaliin ampuma-aikojen puitteissa NoSA:n jäsenten tavoin. Mikäli
portti on kiinni, on ampujan käveltävä portilta hirviradalle. Muut vieraat voivat ampua
hirviradalla vain radan valvottuina ampuma-aikoina.
Aseiden tarkkuuttamista avoimissa harjoituksissa ei sallita jos paikalla on muita
ampujia. Tarkkuutus vain numeroalueelle.
Avoimien harjoitusten valvojille kuuluu valvoa kaikki radat klo 20.00 asti, pois lähtiessä
sammuttaa valot ja sulkea portit.
Yksittäisharjoittelijalla tulee olla maksettuna ratamaksun sisältävä jäsenmaksu tai
ostettuna radan kertamaksun päivälippu.
Valvotuilla vuoroilla radankäyttömaksu peritään radalla.
Hirviradan käytöstä 25.9 jälkeen ilmoitetaan erikseen.
Hirviradan ruohonleikkuu:
Kesäkuu
Suoniemen MS
Heinäkuu
Kelolinjan Erä
Elokuu
Taivalkunnan MS

RIISTAMAALI 2022
METSÄSTYSSEURAT
NoSA:n kanssa yhteistyösopimuksen hirviradan käytöstä tehneet metsästysseurat:
Taivalkunnan
Metsästysseura

Elli Riihinen
Tuomo Kangas

0400 405 611
elli.kiiski@gmail.com
044 019 3562
tuomo.kangas@innofor.
fi

Suoniemen
Metsästysseura

Akusti Koivumäki

0405224025

Kuloveden Erämiehet

Lauri Pulakka

040 734 9203

Erkki Mäkinen

pulakka.lauri@gmail.co
m

akusti.koivumaki@gmail
.com

0400 883 665
Totin Erä

Ari Lindstedt
Eino Pelkonen

Vakkalan Seudun
Metsästysyhdistys

Kankaantaan
Metsästysseura

Sauli Nuora
Pekka Saukko

Matti Kurkela
Harri Lundgren

040 766 6161
a.lindstedt@luukku.com
040 589 7513
epeli957@gmail.com
0400 336 542
sauli.nuora@gmail.com
050 566 6854
pekkasaukko01@gmail.
com
0445090088
matti.kurkela@gmail.co
m
050 501 3596
harri.lundgren@gmail.c
om

Kelolinjan Erä

Jari-Pekka Lehto
Simo Ranta

040 592 7757
jaslehto73@gmail.com
040 218 8770 simo-

ra@hotmail.com

Metsästysseuroilla on oikeus vaatia omilla valvontavuoroillaan, että jokaisella
ampujalla on voimassaoleva metsästyskortti tai SAL:n lisenssi.Vieraat voivat
ampua radalla myös seurojen vuoroilla, jos rataa ei ole varattu kilpailua varten.
Ensisijaisesti vieraat ohjataan kuitenkin avoimiin harjoituksiin.

RIISTAMAALI / HIRVI 1 2022

RIISTAMAALI / HIRVI 1 2022

RIISTAMAALI / HIRVI 1 2022

RIISTAMAALI / HIRVI 2 2022

RIISTAMAALI / HIRVI 2 2022

RIISTAMAALI / HIRVI 2 2022

RIISTAMAALI / VILLIKARJU 2022

KIVÄÄRIJAOSTO 2022
KIVÄÄRIJAOSTO
Pj.
Rah.hoitaja
Ilma-ase valm.
Ratamestari

Janne Helenius
Ida Lindroos
Jorma Kiiski
Pekka Niemelä
Harri Salo

jannehelenius4@gmail.com
kivaari.rahastonhoitaja@gmail.com
0500 336 279 jormakiiski55@gmail.com
040 522 0760
040 509 4710

PIENOISKIVÄÄRIRATA:
Jaostolla on käytössään 18 -paikkainen 50m rata, joka on varustettu
nauhataululaitteilla sekä yksittäistaulu telineillä. Käytössä on myös kaksi elektronista
laitetta.
Radalla saa ampua enintään cal .22LR patruunoita.
Maalitauluina on käytettävä ainoastaan pahvisia tai paperisia ampumatauluja.
Jokainen ampuja siivoaa vähintään omat jälkensä harjoittelun jälkeen (hylsyt omiin
keräysastioihin sekä roskat omiin, merkittyihin pönttöihin).
Jokaisella ampujalla tulee olla harjoituksissa ja kilpailuissa SAL:n voimassaoleva
lisenssi tai vastaava vakuutusturva.
Radalla on noudatettava siellä olevia käyttö- ja turvallisuusohjeita sekä valvojan
ohjeita. Jokaisen ampujan tulee puuttua varomattomaan aseen käsittelyyn ja muihin
turvallisuutta vaarantaviin asioihin sekä ilmoittaa ratamestarille radalla tapahtuneista
vaurioista.

VALVOTUT HARJOITUSAJAT

27.4 - 24.8.2022 ovat Ma, Ke klo 18.00 - 20.00.

Varmista päivät kilpailukalenterista!
Kertamaksun (10 €) radalle voi jäsen maksaa etukäteen NoSA:n Kiväärijaoston tilille
OP FI16 5293 0920 1747 24 Käytä viitettä 1300.

KIVÄÄRIJAOSTO 2022
VALVONTAVUOROT
Ulkoradan käytöstä harjoituspäivinä vastaa valvojaryhmä joka valvoo radan aukioloa,
käyttöä ja järjestystä. Joku ryhmän jäsenistä toimii valvojana.
Ohjelmaan merkityt valvontaryhmät
1
Pekka Niemelä
1
Ida Lindroos
2
Harri Salo
2

Janne Helenius

Valvojalle on vaadittaessa
esitettävä
tosite maksetuista
ratamaksusta.
Valvoja voi olla joku
muukin listan
henkilöistä jos joku päivän
valvojista on estynyt
toimesta.

Jaostolla on myytävänä pienoiskiväärin paikkatarrarullia sekä se järjestää / vuokraa
tilausvuoroja ryhmille käyttöön erikseen sovittavilla sopimuksilla.

 Pienoiskiväärin ampumakoulu järjestetään tulevana kesänä Maanantaisin.
Lisätietoja verkkosivuilta www.nosa.fi/kivaari/

 Haasteottelu NoSA-jaostojen kesken elokuussa.
 Katso netistä www.nosa.fi tarkemmat ajat ja paikat

KIVÄÄRIJAOSTO 2022

KIVÄÄRIJAOSTO 2022

PISTOOLI 2022

PISTOOLIJAOSTO
Puh.joht. Sami Haume
040 533 9375
Rah.hoit. Katariina Parkkonen 040 847 0015
katariina.parkkonen15@gmail.com
Timo Kivelä
Ilkka Myllymäki
Jari Nissi
Aulikki Otranen
Reijo Paajanen
Pasi Tenkanen
Pasi Anias

sami.haume@gmail.com

040 707 5028
0400 833 157
050 326 4871
050 300 3404
050 373 0406
050 599 4931
050 593 6224

NUORISO-OHJAUS, VALMENNUS JA RATAMESTARI
Sami Haume
040 533 9375

sami.haume@gmail.com

PISTOOLIRATA
Nokian ampumaradan portti on auki vain valvottuina ampuma-aikoina. Muina
aikoina radan portti on pidettävä lukittuna!
Jaostolla on käytössään 25 paikkainen 25 m rata, joka on varustettu
kääntölaitteilla ja luotiloukuilla. Loukkuihin saa toistaiseksi ampua max .38 cal
lyijyluotia, poisluettuna mustaruuti!
Maalitauluina on käytettävä ainoastaan pahvisia tai paperisia ampumatauluja.
Jokainen ampuja siivoaa vähintään omat jälkensä harjoittelun jälkeen (hylsyt
omiin keräysastioihin sekä muut roskat omiin, merkittyihin astioihin).
Jokaisella ampujalla tulee olla harjoituksissa
voimassaoleva lisenssi tai vastaava vakuutusturva.

ja

kilpailuissa

SAL:n

Jokaisen radankäyttäjän tulee täyttää ratapöytäkirjaan pyydetyt tiedot
selvästi.
Radalla on noudatettava siellä olevia käyttö- ja turvallisuusohjeita sekä
valvojan, ratamestarin ja ratavastaavan ohjeita. Jokaisen radankäyttäjän
velvollisuus on puuttua varomattomaan aseen käsittelyyn ja muihin
turvallisuutta vaarantaviin asioihin sekä ilmoittaa ratamestarille radalle
tapahtuneista vaurioista.

PISTOOLI 2022

VALVOTUT HARJOITUSAJAT KESÄLLÄ 2022
25 m pistooliradalla valvotut vuorot ovat ajalla 2.5.-31.8. Radan remontti ja
uudistaminen jatkuu myös tänä kesänä. Talkoot pyritään järjestämään
viikonloppuisin. Mikäli radalla talkoillaan on ampuminen kielletty!
Pistooliradan remontista ja talkoista saat lisätietoja myös puhelimitse:
 Sami Haume
 Jari Nissi

040 533 9375
050 326 4871

Yllä
oleville
henkilöille
voit
samalla
ilmoittautua
Talkoita ruvetaan jälleen pitämään, kun sää sen sallii.

talkoolaiseksi.

50 m pistoolin valvotuista harjoituksista on luovuttu. Pistoolijaostolla on
kuitenkin oikeus käyttää pienoiskiväärirataa entiseen tapaan tiistaisin ja
perjantaisin 50m pistoolin (Vapaapistooli) harjoittelua varten. Tarkasta vapaat
päivät kiväärijaoston kalenterista mahdollisten kilpailujen varalta.
Kertamaksun (10 €) radalle voi ostaa radalta valvotuista harjoituksista tai
etukäteen nettisivuilta löytyvien ohjeiden mukaisesti, muista ottaa kuitti
mukaan radalle.
Jokaisen on pyydettäessä esitettävä aseen hallussapitolupa, jäsenkortti tai
kuitti maksetusta jäsenmaksusta.
Valvojien lista
1. Pasi Anias
2. Ilkka Myllymäki
3. Pasi Tenkanen
4. Kari Vanhanen
5. Timo Kivelä
6. Katariina Parkkonen
7. Lasse Schauman
8. Minna Moisio
9. Sami Haume

050 593 6224
0400 833 157
050 599 4931
045 357 4600
040 707 5028
040 847 0015
045 263 6862
040 168 1526
040 533 9375

Mustaruudin harjoitukset kesäkuun jälkeen sovitaan kysynnän mukaan.

PISTOOLI 2022

PISTOOLI 2022

PRACTICAL 2022

PRACTICALJAOSTO
Puheenjohtaja
Sihteeri
Rahastonhoitaja
Ratamestari
Practical kivääri & haulikko
Mini Rifle, PCC
Action Air

Wille Kuutti
Mikko Hinkkanen
Arttu Heinälä
AJ Woivalin
Jaakko Viitala
Philippe De Swert
Jesse Nio

Jaoston johtoryhmän muut jäsenet
Harri Laine
Kimmo Rantanen
Mika Tikkakoski
Jussi Laatikainen
Yhteydenotot jaostoon sähköpostitse: ipsc@nosa.fi
Lisätietoja toiminnasta https://sites.google.com/site/nosapractical sivustolta
sekä jaoston sähköpostiryhmästä.









Radalla on sallittua ampua ainoastaan practical-ammuntaa.
Ampujan pitää olla SAL:n ”Turvallinen ampuja” listalla.
Suosittelemme, että jokaisella ampujalla on seuran järjestämissä
harjoituksissa ja kilpailuissa SAL:n voimassaoleva lisenssi.
Kaikilla radalla oleskelevilla on oltava kuulosuojaimet ja suojalasit.
Odotamme kaikkien ampujien siivoavan jälkensä (hylsyt niille varattuihin
astioihin, roskat roskiin, tavarat paikalleen ym.).
Kaikki ratakäynnit kirjataan joko sähköiseen tai paperiseen
radankäyttölistaan
Practical-rata on kokonaan suljettu tiistaisin ja sunnuntaisin (rajoitus ei
koske mini-rifle practical-ammuntaa 22 LR asein).
Ampumapaikkojen III ja IV rakentaminen saattaa tuoda muutoksia ratojen
käyttävyyteen 2022 kaudella. Seuraa ilmoittelua.

PRACTICAL 2022

Practical-ammunnan peruskursseja Nokialla
Practical-jaosto järjestää Practical-ammunnan
Nokialla NoSA:n radalla keväisin.

(IPSC)

peruskursseja

Jokainen ampuja tarvitsee seuraavat asiat ampumaharjoituksiin:
1. Pistooli tai revolveri, kaliiberi vähintään 9 mm
2. Mielellään perusammuntataito edellä mainitulla aseella
3. Kolme lipasta tai revolveriin pikalatureita
4. IPSC-ammuntaan sopiva kotelo
5. Silmä- ja kuulosuojaimet
Turvalliseksi ampujaksi pääseminen edellyttää TA kurssin suorittamisen
lisäksi myös jonkin SAL:n alaisen seuran jäsenyyttä.
Action Air pohjaisia Practical-ammunnan peruskursseja järjestetään
syksyisin.
Ilmoittautuminen ja tiedustelut: ipsc@nosa.fi

IDPA ammuntaa Nokialla
Nokian Seudun Ampujat on myös IDPA seura. Käytännön toiminta
organisoituu Practical- jaoston alle.
Tiedustelut: idpa@nosa.fi

PRACTICAL 2022

PRACTICAL 2022

PRACTICAL 2022

TASERA
TASERA, eli Tampereen Seudun Ampumaratayhdistys on ns. toisen asteen
yhdistys, jonka tehtävänä on ylläpitää ja kehittää sen hallinnoimia
ampumaratoja Pirkanmaan talousalueella. TASERA:n pääyhteistyökumppani
on Satakunnan Lennosto, jonka ampumaratojen ns. siviilivuorojen
hallinnoinnista ja valvonnasta yhdistys vastaa. TASERA luo jäsenilleen
puitteet ampumaurheilun harrastamiseen, mutta me emme ole ampumaseura,
emmekä järjestä varsinaista ampumatoimintaa - se on jäsenyhteisöjemme
tehtävä.
TASERA:n perustamiskokous pidettiin 14.11.2019 ja perustamiskokouksen
yhteydessä 25:stä paikalla olleesta yhteisöstä 24 liittyi heti TASERA:n
jäseniksi. Loppuvuodesta 2019 vielä yksi seura päätti liittyä mukaan ja tämän
myötä TASERA:n jäsenmäärä kasvoi 25:een yhteisöön. Näiden 25 yhteisön
henkilöjäsenistä jo lähes 1 200 on TASERA:n hallinnoimien ratojen käyttäjiä.
Lisätietoa ja ratavuorot www.tasera.fi
Nokian Seudun Ampujat on TASERAn jäsen. TASERA:n jäsenyys antaa
mahdollisuuden käyttää Satakunnan Lennoston ampumaratoja, joita ovat:
 Rata 1 - 25 m
 Rata 2 - 150 m
 Rata 3 - 300 m
 Rata 4 - 100 m liikkuva maali
 Rata 5 - 100 m kohdistusrata
 Rata 6 - 50 m
 Rata 7 - toimintamonttu
Käyttöoikeuden Satakunnan Lennoston apumaradalle voi saada hakemalla
Ampuja tai Valvojakorttia NoSAn kotisivulta löytyvällä lomakkeella.
 www.nosa.fi/liity-seuraan
 Valmiit kortit sekä vuositarrat löytyvät Practical radan kopista, josta ne
helpoiten saa keskiviikkoharjoitusten aikaan.

