Jäseneksi liittyminen
OTA TÄMÄ ITSELLESI!
Yleistä seuran toiminnasta:
Tähtiampujat ry ylläpitää Sodankylässä haulikkorataa, haulikkosimulaattoria, järjestää ampumaurheilun alaan kuuluvia
tilaisuuksia ja mahdollistaa radoillaan hyvät harjoittelumahdollisuudet. Seuran jäsenenä saa oikeuden käyttää rataa
vapaasti ja voi halutessaan osallistua seuran edustajana kilpailuihin. Jäseniä on 115 henkeä v. 2017.
Hyvät radan ja simulaattorin käyttömahdollisuudet ovat jäsenyyden arvoisia. Voit harjoitella toimivilla radoilla
turvallisesti, luvallisesti samanhenkisten harrastajien joukossa aiheuttamatta ammunnallasi muille häiriötä.
Seura ei ole metsästysseura, eikä esim. hae hirvilupia seuralle, metsästysammuntalajeja ja – harjoituksia kuitenkin
ammutaan. Seura ja radat ovat täysin laillisesti hyväksyttyjä kaikkien asiaa koskevien säädösten mukaan. Seura on
Suomen Ampumaurheiluliiton (SAL) ja Suomen Liikunta – ja Urheilu ry:n (SLU) jäsen.
SAL:n jäsenyys on henkilökohtainen (kaikki seuran jäsenet ei ole liiton jäseniä) ja toimii siten, että SAL:n jäseneksi
haluava yli 20-vuotias maksaa jäsenmaksunsa yhteydessä SAL:n jäsenmaksun 20 e, liittyminen ei ole pakollista. Kaikki
alle 20-vuotiaat pääsevät SAL:n jäseneksi ilmaiseksi. Ilmoita siis syntymäaikasi.
SAL:n jäsen saa 8 kertaa ilmestyvän Urheiluampuja–lehden seuraavan vuoden alusta, kaikki alle 20–vuotiaat seuran
jäsenet saavat sen ilmaiseksi.
Liitoon ja seuraan on kuuluttava, jos ampuu SAL:n säännöillä järjestetyissä muissa kuin kahden seuran välisissä
kisoissa, tällöin tarvitsee myös ns. ampujalisenssin tai harjoittelulisenssin, jos kokeilee kilpailua. Ns. Suomen
Metsästäjäliiton metsästyslajeja: metsästyshaulikko ja metsästystrap ammuttaessa kelpaa metsästyskortti.

Jäsenmaksut ja kannattajajäsenyys
o
o
o
o
o

Liittymismaksu seuraan on yli 18 vuotiaalta 25 €
Alle 18 vuotiaalta ei liittymismaksua eli ainoastaan 15 €
Vuotuinen jäsenmaksu 15 €
Siis yhteensä liittymisen yhteydessä 40 €.
SAL:n jäsenmaksu, (jos liittyy) 20 € (yli 20–vuotiaat)
Jos haluat tukea seuraa, voit olla kannattajajäsen, maksu on 50 €, esim. yritykset.

Mikäli olet halukas liittymään Tähtiampujat ry:n jäseneksi, toimi seuraavasti:
1. Ota tämä ohje itsellesi.
2. Ilmoita sihteerille joko kaavakkeella, soittamalla tai sähköpostitse
o nimesi
o osoitteesi
o sähköpostiosoitteesi
o puhelinumerosi
o ikäsi
joko sähköpostilla heikki.remes@gmail.com

nimi
katuosoite
postinumero ja postitoimipaikka
sähköpostiosoite
puhelin
syntymäaika
liityn SAL:n jäseneksi (vapaaeht.)
Toimita osoitteella:
c/o sihteeri
Heikki Remes
Lintuojantie 5
99600 Sodankylä p. 0400 322 260
heikki.remes@gmail.com
Hallitus käsittelee hakemuksen pikaisesti ja saat tiedon jäsenyydestä ja maksuosoituksen.

