
Jäsenhakemuksen täyttöohje 2022 

 

1. Lue ilmoitus henkilötietojen käsittelystä (GDPR‐ilmoitus).  

 

Hakemukseen tulee vasemmalle alaosaan merkintä ilmoituksen lukemisesta.  

 

Lisäksi on syytä perehtyä seuran sääntöihin ja myös eri jaostojen toimintaan: 

Practical‐jaosto  

pistoolijaosto 

kiväärijaosto 

2. HVA voi hyväksyä jäsenekseen vain Suomen kansalaisen (sääntöjen 5 §). Merkitse kansalaisuustieto 

hakemuksen oikeaan yläosaan. Varaudu myös esittämään suosittelijalle ns. vahva henkilöllisyystodistus, 

jossa on kansalaisuustieto (käy vain passi tai henkilökortti).  

 

3. Merkitse mihin jaostoon haluat jäseneksi (alaosassa vasemmalla). Hallitus lisää uuden jäsenen johonkin 

jaostoista huomioiden tarvittaessa merkinnän ja kiinnostuksen kohteeksi valitut lajit. Jaostolla on

merkitystä lähinnä tiedotuksen kannalta, esim. kaikkien jaostojen vuoroille voi osallistua. Jos haet   

Pratical-jaostoon ja et ole käynyt Practical-peruskurssia (ent. turvallisen ampujan kurssi), mainitse HVA:n 

järjestämälle kurssille ilmoittautumisesta 5. rivillä kohdassa Tavoitteeni urheiluammunnassa,

ilmoittautuminen tapahtuu osoitteella practicalkoulutus@hvary.fi.

 

4. Hanki hakemukseesi kahden ennestään jäsenenä olevan suositukset. Vaihtoehtoisesti suosittelijana 

voi toimia yksi hallituksen jäsen. Jos et voi esittää suosittelijoita, hakemuksestasi on keskusteltava 

hallituksen jäsenen tai muun nimetyn toimihenkilön kanssa. Ota yhteyttä osoitteella: 

jasensihteeri@hvary.fi.

 

Varaudu esittämään tässä haastattelutilaisuudessa kohdassa 2 mainittu henkilötodistus. Haastattelu 

järjestetään tyypillisesti Helsingin Urheilutalolle tai Maunulan ampumaradalle ratavuoron yhteyteen.  

 

5. Hakemus on päivättävä ja allekirjoitettava joko yleisen standardin mukaisella sähköisellä 

allekirjoituksella (esim. Adobe X.509 tai PGP) tai käsin, jolloin kopio allekirjoitetusta hakemuksesta 

voidaan lähettää sähköpostitse jasensihteeri@hvary.fi (skannattuna, ei kännykällä kuvattuna) tai postitse 

Helsingin Varuskunnan Ampujat ry 

Yläkaskentie 47 

00740 HELSINKI 

tai toimittamalla hallituksen jäsenelle.  

 

6. Hakemuksessa esitetyistä perusteista riippuen hallitus voi hyväksyä joko varsinaiseksi jäseneksi tai 

koejäseneksi, jolloin voi myöhemmin hakea varsinaiseksi jäseneksi. Koejäsen ei maksa liittymismaksua 

(100 euroa 2022) eikä  hänellä ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Koejäsen kuitenkin maksaa vuotuisen 

jäsenmaksun (65 euroa 2022) ja  muut toimintaan osallistumisesta jäseiltä veloitettavat maksut (kuten 

taulumaksu 40 euroa 2022).   

https://www.hvary.fi/@Bin/382819/HVA+ilmoitus+henkil%C3%B6tietojen+k%C3%A4sittelyst%C3%A4+2019+v4.pdf
https://www.hvary.fi/@Bin/199729/HVA+s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t+2012.pdf
https://www.hvary.fi/practical/
https://www.hvary.fi/pistooli/
https://www.hvary.fi/kivaari/
mailto:jasensihteeri@hvary.fi
mailto:jasensihteeri@hvary.fi
mailto:practicalkoulutus@hvary.fi


Hyväksytty jäseneksi/koejäseneksi: 

Merkitty jäsenrekisteriin:

Merkitty SAL:n rekisteriin: 

Liittymismaksu maksettu:

Jäsenkortti lähetetty:

Jäsennumero:

HELSINGIN VARUSKUNNAN Jäsenhakemus 
AMPUJAT RY 
Yläkaskentie 47
00740  HELSINKI 

 
Hakijan sukunimi ja etunimet: Syntymäaika: 

Lähiosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: 

Ammatti: Puhelinnumero:             Sähköposti:

Mitä seuraa aikoo edustaa?                                                                      Oletko Suomen kansalainen?   

                                                              Kyllä                               Ei 
Tavoitteeni urheiluammunnassa (mkl. jos olet tulossa Practical-peruskurssille): 

Hallussapitoluvat ja myöntämispaikat: 

Jäsenyys muissa ampumaseuroissa ja alan järjestöissä sekä mahdollinen Practicalin TA ID ja/tai SRA:n AmpujaID:

Ansiot urheiluampujana: 

Paikka ja aika:                                                                                          Allekirjoitus (alle 15v puolesta holhooja):

Kiinnostavat lajit: 
 

Ilmakivääri 
 

Ilmapistooli 

 

 
Pienoiskiv.22 

 
Urh/Pienpist.22 

 

 
Vakiokiv 300 

 
Vakiopist.22

 

 
Vapaakiv 300 

 
Olympiapist.22

 

 
Practical 

 
Vapaapist.22 

 

 
Muu 

 
Isopist.32

 
Jäsenyyttä puoltavat HVA:n jäsenet (mieluummin vähintään 2 vuotta jäsenenä ollutta) 
Vähintään toisen suosittelijan on informoitava jotakin hallituksen jäsentä 

 
Suosittelijoiden perustelut hakijan hyväksymiseksi seuran jäseneksi (jatka tarvittaessa kääntöpuolelle): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suosittelijan allekirjoitus ja nimenselvennys Suosittelijan allekirjoitus ja nimenselvennys 
 

HVA:n jaosto johon ensisijaisesti haluan: 
 

Pistoolijaosto 

Kiväärijaosto 

Practical jaosto 

Olen lukenut ilmoituksen henkilötietojen 

käsittelystä: 

Lähetä hakemus täytettynä ja allekirjoitettuna 
ylläolevaan osoitteeseen tai toimita se jollekin 
hallituksen jäsenelle 

Seuran merkintöjä 
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