
Kaakkois-Suomen haulikkoampujat ry   1.7.2020 
Muukonkankaantie 310 
 
Jäsentiedote ja jäsenmaksuohje 2020 
 
Muukon uuden radan suunnitelmat ovat valmiit, rakentamisen urakkatarjoukset ovat käsittelyssä, 
vanhat rakenteet purettu ja radan rakentaminen alkaa jo tämän vuoden puolella. Valmista pitäisi 
tulla ensikesän aikana. Radan käytön aloituksesta ei ole vielä tietoa, mutta ihan keväällä se ei 
kuitenkaan ole. Seuran kotisivuilla voi käydä vilkaisemassa uuden radan pohjakuvan ja leikkauksen 
 
Joutsenossa voi käydä ampumassa joka ti ja to klo. 18.00-2100 ja su klo.12.00-15.00 
Joutsenon radalla seuran ratakirja on postilaatikossa. Merkkaa ammutut kiekot vihkoon ja maksa 
pankkiin. Käteismaksajat eivät saa merkata tähän vihkoon! Pöydällä on sitä varten oma vihko. 
Taavetin radalla sopimuksen mukaan, yhteyshenkilö Ari Hyypiä 050-3633456. 
Ylämaan radalla sopimuksen mukaan, yhteyshenkilö Arto Pentti 040-8233458. 
Välijoen radalla perjantaisin alk. 3.5. klo 18.00, yhteyshenkilö Juha Rantakaulio 040-5089791. 
 
Kiekkomaksut jäsenille 3.50 €/kierros. 
 
Joutsenon radalla ammunta muina aikoina, kyselyt Robert Huuhilo 040-5447427. 
 
Seura korvaa tänä vuonna kilpailujen osallistumismaksun seuraavasti: Skeet 1 SM kilpailu ja yksi 
vapaavalintainen kilpailu/jäsen. Trap 1 SM kilpailu/jäsen 
SM-joukkuemaksut: Skeet 2 kpl ja Trap-lajit 4 kpl. Huom. Kuitti maksusta rahastonhoitajalle. 
 
Trapin seuranmestaruuskilpailut Taavetin radalla 5.7.2020 klo. 10.00. Skeet ammutaan Joutsenon 
radalla, (aika tiedotetaan myöhemmin) samalla haasteottelut Luumäkeä vastaan. Seura maksaa 
kiekot, kiertopalkinto voittajille. 
Ajankohta tiedotetaan myöhemmin. Lajeina: Skeet 100 + fin. ja kans.Trap 100 + fin. 
 
Seuran puheenjohtajana toimii Ari Hyypiä 050 3633456.  
Sihteeri Markku Taipale, rahastonhoitaja Robert Huuhilo ja hallituksen muina jäseninä Timo Saikko, 
Arto Pentti, Tommi Kaipia ja Mika Mättö. 
 
Jäsenasiat (osoite- ja s-postimuutokset) suoraan seuran sihteerille: 
markku.taipale(at)pp.inet.fi tai 0407618753 
 
Seuralla omat Facebook, @KSHA2017 
Kotisivut löytyvät osoitteesta: http://ksha.nettisivu.org/ 
 
 

       Seuran liittymismaksu on 100€, (myös nuorilta). Jäsenmaksut: 35€ edustusoikeus SAL:in 
kisoissa (sis. lehden) tai 15€ (ei kilpailuoikeutta).  Alle 20-vuotiailla ei jäsenmaksua. Kunnia- 
ja ainaisjäsenillä ei jäsenmaksua. 

 
Erillistä laskua ei lähetetä, maksuohjeet alla  
 
Maksaessasi maksua, kirjoita VIESTIKENTTÄÄN  mitä maksatte ja kuka maksaa.  
Tilinumero: FI1110913000305831.  Jäsenmaksun eräpäivä 20.7.2020  
Terveisin Kaakkois-Suomen haulikkoampujat Ry     
Markku Taipale 
 
HUOM. Kahden vuoden peräkkäisen jäsenmaksun laiminlyöminen katsotaan seurasta eroamiseksi. 


