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Yleinen toiminta
www-sivut
www-sivut tullaan päivittämään. Sivut siirretään alustalle jota voidaan hallita yleisillä
menetelmillä. Lisäksi ne päivitetään ulkoasultaan nykyaikaiseksi. Sivustoille pyritään
lisäämään kuvia.
Kirjanpito

Uusille sivustoille pyritään säilyttämään kaikki ne palvelut joita siellä nykyisinkin on.
Kirjanpito on todettu ammattimaiseksi ulkoisen tilitoimiston hoitaessa tilejä. Tilinpäätös ja
muu raportointi on sujuvaa ammattilaisten hoitaessa niitä. Tilit tullaan hoitamaan myös
jatkossa ulkoisen tilitoimiston kautta.

Jäsenrekisteri
Jäsenrekisteri on vuoden 2019 aikana siirretty Yhdistysavain-alustalle sähköiseen muotoon.
Pääosa työstä on tehty vuoden 2019 aikana. Vuoden 2020 aikana tullaan lisäämään
sähköpostiosoitteita ja puhelinnumeroja.
Pyrkimyksenä tulee olemaan, että kaikki informaatio jäsenille välitetään www-sivujen kautta
ja sähköposteilla.
Vuoden 2019 aikana jäsenrekisteristä on poistettu kaikki ns. haamujäsenet. Tätä työtä
jatketaan vuoden 2020 aikana ja rekisteristä poistetaan kaikki ne henkilöt, jotka eivät ole
maksaneet jäsenmaksua ajallaan, pois lukien jäsenmaksuista vapautetut henkilöt.
Jäsenmaksulaskut lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse. Tämän vuoksi jäseniä pyydetään
ilmoittamaan sähköpostiosoitteensa jäsenrekisterin pitäjälle, osoite
Jäsenkortit
Jäsenkorteista luovuttiin vuonna 2019. Jäsentodistukset tullaan antamaan niitä pyydettäessä.
Tavoitteena tulee olemaan, että jokainen jäsen voi printata jäsentodistuksen Porkan wwwsivujen kautta. Tämä edellyttää www-sivujen ja jäsenrekisterin linkitystä. Pyritään
rakentamaan kyseinen linkitys.
Kulkuluvat Upinniemen radoille
Kulkulupalista päivitetään kahden viikon välein. Jäsenen tulee olla yhteydessä jäsenrekisterin
pitäjään ja ilmoittaa henkilötunnuksensa. Tämän jälkeen jäsenrekisterin pitäjä lähettää tiedot
seuraavan päivityskerran yhteydessä varuskuntaan.
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Porkkalan ampujat ry toimihenkilöt 2020
Toimi / Jaosto

Sähköpostiosoite
@porkkalanampujat.fi

Nimi

Puhelin

puheenjohtaja

Ilkka Kervinen

040 511 6146 puheenjohtaja

varapuheenjohtaja
harrastustodistukset
(AAK)

Peter Rönnberg 050 387 2953

varapuheenjohtaja
harrastustodistukset

rahastonhoitaja
jäsenrekisteri
IDPA

Jyrki Enho

rahastonhoitaja
jasenrekisteri
IDPA

practical

Kari Laaksonen 0440 494 240 practical

Sihteeri
tiedotus

Ari Honkala

045 188 0625

Hirvi-ja
metsästysammunta
Toinen asevastaava

Pasi Kesäniemi

040 480 2322 hirvi

www-sivut

Niilo Tiili

040 9009993

haulikko

Sulo Lantee

0400 102 257 haulikko

siluetti

Niklas Lindberg

Johtokunnan jäsenet

0400 364413

sihteeri
tiedotus

Muut toimihenkilöt
siluetti

pistooli
ilma-aseet
nuoriso

Torsti Annala

pistooli
0500 946 897 ilma-aseet
nuoriso

Kivääri
Asevastaava

Matti Peippo

044 2391227

mustaruuti

Pertti Frantti

040 218 0849 mustaruuti

kivaari
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Harjoitusvuorojen tiivistelmä 2020
Jaosto

Harjoituspäivät

Ilma-ase

Gesterby maanantai (yleinen) ja torstai (nuorisovuoro) talvikaudella

Kivääri

Upinniemi keskiviikkoisin huhtikuusta marraskuuhun

Mustaruuti

Upinniemi sunnuntaisin huhti-lokakuussa

Practical

Upinniemi tiistai, perjantai ja sunnuntai koko vuoden

Hirvi

Upinniemi maanantai, keskiviikko ja torstai huhtikuusta syyskuuhun

Pistooli

Upinniemi maanantai ja torstai huhtikuusta elokuuhun

IDPA

Upinniemi perjantaisin n. kaksi kertaa kuussa toukokuusta lokakuuhun

Haulikko

Raseborgs skyttar radalla Inkoossa iltaisin maanantaista torstaihin
huhtikuusta elokuuhun.

Siluetti

SSG:n radalla lauantai ja sunnuntai 10.00–14.00 ympäri vuoden,
kesäaikana lisäksi tiistai ja torstai 17.00–20.00.

Kaikkia edellä mainittuja vuoroja ei ole joka viikko. Ajantasainen kalenteri löytyy PorkkA
internetsivulta https://www.porkkalanampujat.fi/ ja jaoston vetäjältä kysymällä. Practical ja
IDPA järjestävät talvikaudella vuoroja myös sisäradalla. Nämä vuorot löytyvät PorkkA
internetsivulta ko. jaostojen kalenterista. Raseborgs Skyttar haulikkoradan vuorot ja
toimintaohjeet löytyvät http://www.raseborgsskyttar.fi/hagel/skytteprogram/.

IDPA-jaosto
Jaoston vetäjä: Jyrki Enho
Yleistä

Lain suosion kasvaessa pyrimme järjestämään tapahtumia, joissa lajista kiinnostuneille
tarjotaan mahdollisuus tutustua lajiin niin teoriassa kuin myös käytännössä.
Panostamme myös tuomarikoulutukseen ja tavoitteena on saada neljälle henkilölle Safety
Officer (SO) -sertifiointi vuoden 2020 aikana. Myös nykyisistä SO:ista pyrimme hakemaan
muutamalle Chief Safety Officer (CSO) -statuksen.
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Järjestetään IDPA ratavuoroja seuraavasti:
Tammi – huhtikuu: Sisärata vuoro Ruutisavulla alkaen 11.1.2020 lauantaisin parillisina
viikkoina 09:00 – 11:00 18.4.2020 asti.
Huhti – lokakuu: Joka toinen viikko perjantai iltapäivisin IDPA lajiharjoittelu ratavuoro
Upinniemessä. Vaihtoehtoisesti pistooliradalla tai kivääri rata 3.
Loka – joulukuu: Säiden mukaan siirretään toiminta sisäradalle. Ratavuoro kuten vuoden
alussa.
Kilpailutoiminta
Union Battle I kilpailun menestyksekkään läpiviennin innoittamana järjestämme Union Battle
II kilpailun. Kilpailulla on Tier3 luokitus ja se on myös IDPA SM kilpailu. Lisäksi ilmoitamme
kisan valtakunnallisen Glock-cupin osakilpailuksi. Kilpailun ajankohta on 16–17.5.
Pyrimme järjestämään Tier1 tasoisen kilpailun kuukausittain touko- syyskuussa ja
muodostamaan tästä kilpailusarjasta PorkkA IDPA cupin.

IDPA harjoitukset joulutunnelmissa

PorkkA IDPA erottuu edukseen
PorkkA IDPA jaoksen profiloimiseksi, yhteishengen lujittamiseksi ja näkyvyyden
parantamiseksi tulevan kauden kilpailuissa, pyrimme järjestämään PorkkA IDPA kisapaidat
lajin harrastajille omakustannushintaan.
Yhteistoiminta Karkkilan Ampujien kanssa
Jatketaan tunnusteluja KarkkA IDPAn kanssa mahdollisesta yhteistyöstä kilpailujen
järjestämiseksi niin seurojen välisenä kuin myös valtakunnallisena.
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Kiväärijaosto
Jaoston vetäjä: Matti Peippo. 044-239 1227 eravaruste@saunalahti.fi.
Yleistä
Kaikilta varuskunnanratoja käyttäviltä tarvitaan ennakkoon henkilötunnus jäsenrekisteriä
hoitavalle. Yksi ilmoittautuminen riittää. Rekisteriä hoitaa Jyrki Enho
Harjoitusvuorot
150 m ja 300 m radoille anotaan harjoitusvuorot vuoroviikoille keskiviikko iltaisin klo
17.0020.00 läpi koko kauden.
Kivääriradalle oma tauluteline mukaan. Max 100 x 25 mm ja 1300 – 1500 mm pitkästä
laudasta pystyosa, joka asentuu radalla olevaan kiinnitysjalustaan. Tähän pystyosaan
jokainen rakentaa omaan ampumatauluun sopivan kiinnityssysteemin. Esim. telineen muoto
F-mallinen, jossa vaakasakarat mitoitettu käytettävän ampumataulun mukaan. Esim. 25 m
pistoolitaulu on 600 x 600 mm.

Kilpailutoiminta
Pyritään järjestämään seuranmestaruuskilpailut makuu ja 3 x 20 ls sekä seuraottelu KSFPorkkA 60 ls makuu. Kilpailuajankohdat ilmoitetaan seuran nettisivuilla.
300 m seuran mestaruudet ammutaan aluemestaruuskisojen yhteydessä entiseen tapaan.
Tiedotus
Seuratkaa seuran kotisivuja porkkalanampujat.fi Siellä on kivääriharjoitusajat ja sinne
päivittyvät nopeimmin mahdolliset muutokset tai peruutukset ratavuoroissa.
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Ilma-asejaosto
Jaoston vetäjä: Torsti Annala

Yleistä
Ilma-aseiden rata-ammunta jatkuu Gesterbyn koulukeskuksen väestösuojassa 6-paikkaisella
radalla. Ilmaolympian ja liikkuvan maalit lajit sopivat omasta harjoitteluajasta erikseen. Rata
on yhteinen KSF:n kanssa, joten sopeudumme tilojen käytössä yhteisiin sääntöihin aina
siivouksesta laitteiden asialliseen käyttöön. Nuorisojaosto jatkaa entisellä vuorollaan torstaiiltaisin klo 18:00-20:00, jolloin paikalla on valvoja. Toinen valvottu vuoro pääasiassa muille
kuin nuorisolle on maanantaisin 18:00-20:00. Muina aikoina tai viikonloppuisin käynti
edellyttää sopimista avainten haltijoiden kanssa. Seuraa tarkempia tietoja ja ohjeita
www.porkkalanampujat.fi sekä seurojen yhteisestä ratavarauskalenterista
www.gesterby.nimenhuuto.com. Ilma-asekausi loppuu keväällä maalis-huhtikuun vaihteessa
ja alkaa syksyllä syys-lokakuun vaihteessa.
Kilpailutoiminta
Seuran ilma-asemestaruuskilpailut vuonna 2020 pidetään alustavasti Gesterbyn radalla
helmikuun lopulla kahtena iltana johtuen radan pienuudesta. Kilpailuun voi osallistua
nonstoppina kumpana päivänä tahansa. Radalle mahtuu kerralla kuusi ampujaa. Seuraa
tarkennukset ja ratavaraukset verkkosivuilta.
Seuraottelun PorkkA-KSF pyritään käymään jollakin kokoonpanolla. Seuraottelu RS vastaan
käydään ilmapistoolilla niin että vuoroin ammutaan Tammisaaressa ja Gesterbyssä.
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Ilmapistoolijoukkue osallistuu SAL:n valtakunnalliseen sarjakilpailuun. Ilma-aseampujat
osallistuvat SM- ja AM-kilpailuihin joihin pyritään saamaan myös joukkueet sekä kansallisiin
ilma-ase kilpailuihin.
Kalustopäivitykset
Esitetään hankittavaksi ilmapistooli ampujien käyttöön.

Pistoolijaosto
Jaoston vetäjä: Torsti Annala
Aluemestaruuskilpailuihin osallistutaan mahdollisimman monen ampujan voimin. Joukkueet
pitäisi saada ainakin 25 m pienoispistooliin, 25 m vakiopistooliin, 25 m isopistooliin sekä 50 m
pistooliin, sillä näissä lajeissa on hyvät mahdollisuudet saavuttaa hyviä sijoituksia.
Ikäkausi SM-kilpailuihin ilmoitetaan ampujat jotka halukkaita edustamaan seuraaja ja
menestymään kilpailuissa. Joukkueet ilmoitetaan niin moneen lajiin kuin se on mahdollista.
Nuoria ampujia kannustetaan osallistumaan nuorten SM-kilpailuihin sekä M ja N sarjan
ampujia omiin SM-kilpailuihin.
Harjoituksia varuskunnan pistooliradalla tullaan järjestämään edellisvuosien tapaan, noin
kaksi kertaa viikossa huhtikuun puolestavälistä syyskuun loppuun.
Inkoon RS:n radalta on saatu mahdollisuus 50 m pistoolin harjoitteluun, jota pyritään
käyttämään hyväksi.
Seuran mestaruuskilpailut järjestetään elo- ja syyskuun vaihteessa Upinniemen
pistooliradalla ja 50 m pistoolilla tullaan järjestämään Inkoossa RS:n radalla.
Seuraottelu 50 m pistoolilla RS vastaan tullaan käymään loppukesästä.
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Nuorisojaosto
Jaoston vetäjä: Torsti Annala

Nuorisojaosto jatkaa entisellä vuorollaan torstai-iltaisin klo 18:00-20:00, jolloin paikalla on
valvoja.
Seura tarjoaa ampujien käyttöön aseet, luodit, taulut ja joitain kivääriampujien varusteita.
Seuraa tarkempia tietoja ja ohjeita www.porkkalanampujat.fi sekä seurojen yhteisestä
ratavarauskalenterista www.gesterby.nimenhuuto.com. Ilma-asekausi loppuu keväällä
maalis-huhtikuun vaihteessa ja alkaa syksyllä syys-lokakuun vaihteessa.
Seuran ilma-asemestaruuskilpailut vuonna 2020 pidetään alustavasti Gesterbyn radalla
helmikuun lopulla kahtena iltana johtuen radan pienuudesta . Kilpailuun voi osallistua
nonstoppina kumpana päivänä tahansa. Radalle mahtuu kerralla kuusi ampujaa. Seuraa
tarkennukset ja ratavaraukset verkkosivuilta.
Halukkaille luodaan mahdollisuus osallistua Kultahippu kilpailuihin
Esitetään hankittavaksi ilmakivääri aloittelevien ampujien käyttöön joilla ei ole omaa asetta.
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Practical-jaosto
Jaoston vetäjä: Kari Laaksonen
Kilpailutoiminta
Jaosto nostaa 2020 kilpailuprofiiliaan. PORKKA IPSC järjestää vuonna 2020 L3-tason
pistoolikilpailun (L3=kansainvälinen kisa). Kisa on samalla Open- ja Production Optics-luokan
SM-kilpailu ja PORKKA Pistol Cupin osakilpailu. Kilpailun ajankohta on alustavasti 3-5.7.2020.
Kutsu pyritään lähettämään ajoissa, jotta saadaan ulkopuoliset tuomaritkin ajoissa mukaan.
Porkka Pistol Cupissa järjestetään 4-5 osakilpailua vuoden aikana. Ensimmäiset osakilpailut
järjestetään sisävuoroilla tammi- maaliskuun aikana ja loput syys- lokakuussa. Syyskokouksen
aikaan on tarkoitus palkita voittajat.
Sisäratavuorot
Jaoston Ruutisavun sisäratavuorot alkoivat 11/2019 ja jatkuvat 3/2020 loppuun. Näistä
sisävuoroista on tullut hyvää palautetta jo aiemmin ja pitää tutkia mahdollisuutta lisätä
sisävuoroja sekä keväällä että syksyllä 2020. Hinnoittelultaan sisävuoro on kohtuullinen ja
paikkana Ruutisavun sisärata palvelee hyvin toiminnallista ammuntaa. Selvitetään
mahdollisuutta järjestää osa syksyn 2020 Turvallisen Ampujan kurssille (TA-kurssi)
harjoituksista Ruutisavulla.

Koulutus
TA-kursseja tullaan järjestämään aiempien vuosien tavoin 2 kpl vuoden 2020 aikana.
Ensimmäinen huhti-toukokuussa, toinen syys-lokakuussa. Veli-Matti Järvinen hoitaa
koulutuksen toistaiseksi, kuten aiemminkin. Tommi Koponen on vetänyt uusille, TA-kurssin
vuotta aiemmin suorittaneille, ampujille kertaavaa koulutusta. Koulutushalukkuutta on
ilmennyt muiltakin ja mahdollista johdettua harjoitteluakin on kysytty. Selvitellään asiaa
järjestää ohjattua koulutusta kaikille IPSC-ampujille.
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TA- kurssin lisäksi tullaan todennäköisesti järjestämään ”Pistooliammunnan perusteet”kurssi, joka on tarkoitettu sellaisille henkilöille, jotka ovat aikoneet suorittaa TA- kurssin
johonkin lajiin lähiaikoina. Tavoitteena on käyttää seuran aseita ja keskittyä ammunnan
perusteiden (tarkkuuden, turvallisen aseenkäsittelyn) opettamiseen. Vahvuus olisi n. 10-15
henkilöä. Tavoite olisi antaa aloittelijoille (ja miksei vähän kokeneemmillekin) perehdytys,
jonka avulla helpotetaan TA-kurssin läpäisyä ja parannetaan aseturvallisuutta. Kurssin pituus
olisi arviolta 2 viikonloppua ja ajankohtana kevät tai kesä 2020.
Omaehtoista harjoittelua jatketaan kaikilla Upinniemen radoilla.
Aktivoidaan kokeneita IPSC-ampujia tuomarikurssille. Tarvittaessa selvitellään
mahdollisuutta järjestää tuomarikurssi Upinniemessä.

Hirvijaosto
Jaoston vetäjä: Pasi Kesäniemi
Hirvi toimintasuunnitelma Hirviradalla kausi pyritään aloittamaan huhtikuussa kelien salliessa
ja harjoituskilpailut alkaa toukokuussa. Hirven ja luodikon seuramestaruudet ammutaan
heinäkuussa. Rataolosuhteita pyritään parantamaan. Talvikaudella ilmahirven ja -luodikon
harjoituksia.

Mustaruutijaosto
Jaoston vetäjä: Pertti Frantti
Edellisten vuosien tapaan varataan Upinniemen liikemaaliradalta harjoitusvuoroja
kesäkaudelle 2020. Vuorot on ensisijaisesti tarkoitettu mustaruutiampujille, mutta muillakin
aseilla voi yleensä ampua siinä ohessa esimerkiksi koe- ja kohdistuslaukauksia.

Siluettijaosto
Jaoston vetäjä: Niklas Lindberg
Upinniemessä ei ole tarjolla Siluettirataa. Sipoossa voi kesäaikaan käydä harjoittelemassa ti
ja to 17:00 - 20:00 sekä la ja su 10:00 - 14:00. Talviaikaan la ja su 10:00 - 14:00
Puuttuvista Siluettiradoista johtuen Porkka hyvittää jäsentensä vierailusta SSG:n radoilla 50%
ratamaksuista. Ratamaksuista tulee tehdä normaali lasku johtokunnalle (kuitit mukaan).
Pyritään mahdollisuuksien mukaan osallistumaan kansallisiin ja SM-kilpailuihin. SMkilpailuihin pyritään järjestämään joukkueet ainakin kiväärilajeihin. Kesällä 2020 on siluetin
MM-kilpailut Ruotsissa Gideå:ssa.
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Haulikkojaosto
Upinniemessä ei ole tarjolla haulikkorataa. Sipoossa ja Raaseporissa voi käydä
harjoittelemassa haulikkoammuntaa.
Puuttuvista haulikkoradoista johtuen Porkka hyvittää jäsentensä vierailusta naapuriseurojen
haulikkoradoilla 50% ratamaksuista. Ratamaksuista tulee tehdä normaali lasku johtokunnalle
(kuitit mukaan).

