
  

KYMENLAAKSON MAAKUNNAN SEUROJEN YHTEINEN KALENTERIKOKOUS 

    

ILMA- JA RUUTIASEET TALVI JA KEVÄT SEKÄ SYKSY 2023 

Aika : Tiistai 13.12.2022 klo 18.00-19.32 

Paikka:  Pohjolatalon sisäampumarata, Kauppamiehenk 4 Kouvola 

Läsnä : InkA  --- 

 KAS  Simo Järvi, Juha Valjus 

KouMAS  Matti Hellsten, Tapani Kuisma, Petri Soisalo,Ilkka Toikka 

KuusA  Kari Piipponen   

MyA  Mikko Mattila 

1. Kokouksen avaus ja puheenjohtajan valinta 

Koollekutsujana toiminut Ilkka Toikka avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi 

kokoukseen. 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Toikka, hän toimii myös kokouksen sihteerinä ja laatii 

muistion. 

 

2. Avoimet maakunnan sarja- ja mestaruuskilpailuiden ajankohdat ja järjestäjät 

- Ilma-aseiden sarjakilpailuun lasketaan kauden kolme parasta tulosta. 

- Ilmakiväärikilpailut ammutaan desimaalitulkkauksella. 

Ilma-asekausi 2023 

Kokouksessa todettiin, että koronavirus-tilanne on muuttunut, ensi kevään ilma-asekilpailuja 

voitaisiin järjestää aiemmin totutulla tavalla. Päätettiin sopia kevään ilma-asekalenteri  ja mikäli 

korona-tilanne muuttuu pahempaan suuntaan, voidaan tehdä muutoksia kilpailukalenteriin tarpeen 

mukaan. 

Kilpailutoiminnassa mennään kuitenkin terveys edellä ja noudatetaan viranomaisten antamia 

rajoituksia ja suosituksia.     

Kilpailussa voidaan ampua ilmakivääri, 3x20ls (2x30ls) ja makuu sekä ilmapistooli ja 

ilmaolympiapistooli  (=järjestävän seuran radan mahdollistamat lajit), myös tukisarjat ja Y70 , Y75, 

Y80, Y85 voivat ampua myös  HT – sarjassa ( 40 ls ) . 

 

Talvi, ilma-aseet  Lajit 

to 12.01  KAS,  Ip, Ik ja IOP 

to 19.01  KouMAS  Ip, IOP 

to  19.01 MyA  Ik 

to 26.01 KuusA  Ik, Ip 

to 02.02 KAS  Ip.Ik ja IOP  

to 16.02 KouMAS Ip, IOP   

to 16.02 MyA  Ik 

to 23.02  KuusA  Ip, Ik     

to 02.03 KAS Ip,Ik ja IOP     

to 09.03 KouMAS Ip, IOP     

to 09.03 MyA  Ik 

to  16.03  KuusA  Ip, Ik 



  

to 23.03 KAS Ip, Ik ja IOP maakunnanmestaruuskilpailu, tulee kutsu. 

to  30.03.  KouMAS  Ip, IOP 

to 30.03 MyA Ik 

 

Syksy, ilma-aseet   Lajit 

to 12.10.  KuusA  Ip, Ik 

to 19.10   KAS  Ip, Ik, IOP 

to  26.10 MyA  Ik 

to 26.10  KouMAS  Ip, IOP 

to 02.11 KuusA Ip,Ik 

to 09.11 KAS  ip,Ik ja IOP 

to 16.11  MyA  Ik 

to 16.11.  KouMAS  Ip, IOP 

to 23.11 KuusA Ip, Ik 

to 30.11. KAS  Ip,Ik ja IOP 

to 07.12  MyA  lK 

to 07.12 KouMAS Ip, IOP 

to 14.12 KuusA lk MMK asentokilpailu, tulee kutsu. 

 

25m pistooli Pohjolatalo, 25m pistooli/isopistooli .32 

Talvi 

la 14.01 KouMAS 

la   --- KuusA, Kuusaan Kulho,  tulee  kutsu 

ke 22.02 KouMAS 

la 18.03 KouMAS 

Syksy  

la   --- KuusA, Sisäradan avauskilpailu, tulee  kutsu 

ke 08.11 KouMAS 

ke 22.11 KouMAS 

la 09.12 KouMAS 

 

Vuoden 2023 sisäratakausi ruutiaseilla 

Em. Talviruutisarjassa huomioidaan kahden (2:n) kilpailun tulos 

3. Maakunnallisten ilma-asekilpailujen alkamisajat 

Kilpailut alkavat pääsääntöisesti klo 17.30. IOP; ensimmäinen (1.) erä alkaa klo 17.30. Mikäli 

järjestävällä seuralla on rata ja toimitsijat valmiina, niin ilmapistooli- tai ilmakiväärikilpailun voi 

aloittaa klo 16.30. Kilpailuun pitää ilmoittautua viimeistään klo 18.30 mennessä. 

Sarjakilpailut järjestetään kaudella 2023 non-stop systeemillä. 

4. Sarja- ja maakunnan mestaruuskilpailujen osanottomaksut v. 2023 

Ilma-aseiden sarjakilpailut: Y16 - Y85 -sarjat 7 euroa, tukisarjat 3 euroa. 

Maakunnan mestaruuskilpailut: aikuiset 12 euroa, nuoret 5 euroa. 

Joukkueet: kaikki sarjat ja lajit 18 euroa. 

Palkitaan joukkueet 1-3, jaetaan mitalit joukkueen jäsenille. 

5. Vuoden 2023 osallistumismaksujen keräys ja laskutus 

Vuoden 2023 osallistumismaksut (palkintorahat) kerää ja laskuttaa KAS. 



  

6. Palkintorahat 2023 

Vetovastuullinen seura kerää 2 €/suoritus, pois lukien tukisarjat ja Maakunnan mestaruuskilpailut. 

Kerättävästä rahasta käytetään1 € nuorten stipendeihin ja  palkintoihin ja 1€ arpapalkintoihin, joissa 

pyritään n. 50 €:n suuruisiin arpoihin. Arvontaan osallistuvat kaikki ampujat. 

Jokainen suoritus antaa osallistujalle yhden arvan, maakuntasarjaan osallistuvien kesken arvottavilla 

palkinnoilla halutaan lisätä sarjakilpailuihin osallistumista. 

Palkitsemisista ja arpapalkinnoista tiedottaminen on tärkeää maakuntasarjan osallistumismäärien 

lisäämiseksi. 

7. Palkintojen jaot 

Maakunnan mestaruuskisojen järjestäjä varaa maakunnan omat mitalit ja jakaa ne heti kisoissa 

henkilökohtaisten sarjojen osalta. Joukkuemitalit jaetaan samalla kertaa, mitaleihin liimataan tarrat 

kaikissa sarjoissa, siten ei jää turhia mitaleita. 

Sarjakilpailuiden nuorten mitalit ja stipendit jaetaan kauden päätyttyä maakunnan 

kalenterikokouksessa. 

Y -sarjoissa ei jaeta mitaleita. 

Kauden päätyttyä palkitaan sekä kiväärissä että pistoolissa vuoden paras tukisarjalainen, nuori ja 

aikuinen ampuja. 

8. Maakunnan vetovastuu v. 2023 

Maakunnan vetovastuu vuonna 2023 on Kotkan Ampumaseuralla. 

Tulokset lähetetään tuloskoontia varten sähköpostiosoitteeseen: tulokset(at)kotkanampumaseura.fi  

(tulokset mieluiten Word tai Excel -muodossa). 

Vetovastuussa oleva seura ylläpitää tuloskoontia jokaisessa lajissa, jotta ns. ”ranking -tilanne” on 

koko ajan selvillä. 

9. Muut asiat 

- Kauden aikana saa ampua useammassa sarjassa, yhtenä kilpailupäivänä vain yhdessä sarjassa. 

- Tukisarjojen lisäksi sarjat Y16-Y85 ja myös HT -sarjat ampuvat Y-sarjoissa. 

- Pyritään järjestämään maakunnan ruuti/ilma-aseleirejä. 

- Maakunnan kaikissa kilpailuissa kaukoputken käyttö sekä tukisarjalaisten avustaminen on sallittu.

  

- Maakunnan sarjakilpailuissa on osallistuttava vähintään yhteen vieraan seuran järjestämään 

kilpailuun  sekä kolmeen (3) kilpailuun tullakseen palkituksi (mikäli koronan seurauksena on vain 

kotiratakisoja, tästä joustetaan). 

- Järjestävä seura kutsuu seurat keväällä kokoon, jolloin päätetään kesän kisojen järjestäjät sekä 

ajankohdat . 

Ps. Kannustakaa myös kavereita osallistumaan näihin sarjakilpailuihin! 

10. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.32 

 

Muistion vakuudeksi 

Ilkka Toikka 

Kouvolan Metsästys– ja Ampumaseura ry 

 

Jakelu: ESA, HAS, InkA, KaHa, KAS, KouMAS, KuusA, LovAS, LuuA, MyA, USMS 

 

mailto:sami.sihvola@pp1.inet.fi

