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SUMA:n jäsenkirje sekä maksujen maksamisohjeet löytyvät seuramme sivuilta 

sumary.fi  

 Liittymis- jäsen- käyttö- ja kannatusjäsenmaksut vuodelle 2023 

Maksuista päätettiin seuraavasti: 

- liittymismaksut;  aikuinen 75 € ja alle 18-vuotiaat ei liittymismaksua 

- jäsenmaksu; aikuinen 35 € ja nuoret alle 18-vuotiaat 10 € 

- kannatusjäsenmaksut; 500 € ja kertakaikkinen 3000 € 

Voit maksaa yhdellä maksulla myös alaikäisten perheenjäsentesi maksut, muista mainita 

viesti kentässä ketä maksu koskee ja mitä käyttö-/osallistumismaksuja maksu sisältää. 

Maksa kerralla valitsemasi maksut harrastuksesi mukaan: 

Jäsenmaksu  35 €/hlö 
Jäsenmaksu alle 18 vuotta 10 €/hlö 
Erälän käyttömaksu 30 €/hlö 
SAL-jäsenmaksu 20 €/hlö (sisältää Urheiluampuja-lehden) 
SML-jäsenmaksu 15 €/hlö (sisältää Jahti-lehden) 
Oittilansalon ampumarata kiekkomaksu paikan päällä 
Onkilammen ampumarata sisältyy jäsenmaksuun 
 
Esim jos ammut Erälässä ja kilpailet sekä SML:n että SAL:n kilpailussa, on silloin maksusi: 
35 € (jäsenmaksu) + 30 € (Erälän käyttömaksu) + 20 € (SAL) + 15 € (SML) = 100 €. 
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ERÄPÄIVÄ MAKSULLE ON 15.02.2023, Muista maksaa eräpäivään mennessä !!! 

 

 

 

 



 

 

KOKOUKSIEN PÄIVÄMÄÄRÄT  

 SUMAN sääntömääräiset kokoukset vuonna 2023 

 Vuosikokous 18.4.2023 tiistai 

 Syyskokous 21.11.2023 tiistai 

Kokoukset alkaen klo 18.00, paikka Erälän ilma-aserata, tulethan kuuntelemaan ja 

vaikuttamaan kokouksen kulkuun , näin voit vaikuttaa yhdistyksen toimintaan. Myös 

kaikki kehitysajatukset seuramme tulevaisuuteen ovat tärkeitä !!!!! 

TULEVAT KILPAILUT  

Vuoden kilpailujen tiedot löytyvät seuran nettisivuilta, kun niiden tiedot ovat selvillä. 

AMPUMARATA-ASIAA 

 Oittilansalon haulikkoradat 

Ratojen käyttö kuten aiemmin ( yleiset harjoitukset touko-, kesä- ja heinäkuussa tiistaisin ja 

torstaisin klo 17–20 sekä elokuussa tiistai, keskiviikko ja torstai klo 17–20 ) 

Kiekkohinnat jäsenille  6 € / kierros, voit maksaa kiekkokierroksia etukäteen seuran tilille 

viitenumeroa käyttäen; eli nimi ja viite 374 99561 

Onkilammen ampumarata 

Onkilammen ampumarataa hallinnoi Onkilammen vapaa-ajan keskus ry, SUMA on jäsenenä; 

noudatettava EHDOTTOMASTI RADAN OHJEITA 

 Meidän SUMA:n vastuualue on luodikko ja pistoolirata 

 HUOMIO, pienoiskivääri- ja hirviradalla ampuminen on KIELLETTY hiihtolatukauden aikana !!! 

 Erälän ampumaradat Asemakatu 7, käynti pihan puolelta kellarikerrokseen 

 Ilma-aserata sekä pienoiskivääri- ja pistoolirata ( ellei muuta ilmoiteta ) 

 Avaimen radalle ja opastusta ratojen käyttöön voi tiedustella riistamaalijaostosta 

 Erälän käyttömaksu on seuranjäsenille 30 € / vuosi. 

Voit myös käyttää kaveria tutustumassa ilma-ase ammuntaan hintaan 3 € / kerta ( tämä 

maksu käteisellä Erälässä ) 

Huomioi seuraavaa ( vuokrasopimus ) että liikkumista tulee rajoittaa klo 20 jälkeen sekä 

lauantaisin ja sunnuntaina aamupäivisin klo 12 asti, juhlapyhinä ja aattoina ( joulu, 

pääsiäinen ja juhannus ) käyttö on KIELLETTY. 

Jokaisen ampumaratojen käyttäjän tulee merkitä selvästi nimensä ym. kysytyt tiedot radoilta 

löytyviin vihkoihin, radoilla on noudatettava ehdottomasti siellä olevia ohjeita (mm. 

ampumasuunnat ja -ajat tai määräykset käytettävistä patruunoista ) 

 



 

 

JAOSTOT JA YHTEYSHENKILÖT 

Haulikkojaosto pj. Timo Kovalainen puh. 040 684 7628  timo.kovalainen@pukkila.com 

Riistamaalijaosto pj. Pauli Markkanen puh. 050 306 5577 paulimarkkanen@hotmail.com 

Siluettijaosto pj. Terho Sikanen puh. 050 430 8653  terho.sikanen@gmail.com 

Pistoolijaosto pj. Ari Liimatainen puh. 050 598 4898  ari.liimatainen@hotmail.com 

KILPAILUMAKSUISTA 

 SM- KISATUKI 

 SM – mitalisteja tuetaan 60 € / hlö ja muita SM-kilpailuihin osallistuneita 30 € / hlö 

NUORTEN ( ALLE 18 V. ) KILPAILUMAKSUJEN MAKSAMINEN VUONNA 2023 

 SUMAN omiin kilpailuihin nuoret ilman osallistumismaksua 

SEURAN JOHTOKUNTA VUODELLE 2023 

 Puheenjohtaja Pauli Markkanen puh. 040 910 6554 paulimarkkanen@hotmail.com 

 Seuran varapj. Ari Liimatainen 050 598 4898 ari.liimatainen@hotmail.com 

 Sihteeri Matti Martikainen 0500 672 066  masa.martikainen@gmail.com 

Kokoussihteeri Timo Kovalainen puh. 040 6847628            timo.kovalainen@pukkila.com 

Johtokunnan muut jäsenet ovat Pertti Tuomola, Eeva Voutilainen-Saari, Olli Paananen ja 

Terho Sikanen 

Seuran nettisivujen ylläpitäjä Olli Iso-Herttua ja hänelle voi lähettää ilmoitettavia asioita, 

kuvia kauden tapahtumista jne. 

SEURAMME NETTISIVUT LÖYTYY OSOITTEESTA 

www.sumary.fi 

KÄYKÄÄ KURKKAAMASSA SIELTÄ LÖYTYY TIETOA SEURAN 

TOIMINNASTA, TÄNNE VOIT HALUTESSASI LAITTAA INFOA 

OLLIN ISO-HERTTUAN KAUTTA ( HÄN HOITAA 

NETTISIVUJAMME ) JA MUUSTAKIN INFORMAATIOTA.         
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