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Arvoisat Jäsenet ja hyvät Yhteistyökumppanit – Hyvää Pääsiäistä teille kaikille!

__________________________________________________________________________________________

Uusiutuva aselainsäädäntö -seminaari Rantasipi Airport hotellissa - Robert Huberintie 4,Vantaa

Ampumaharrastusfoorumi järjestää yhteistyössä Suomen Ampumaurheiluliiton kanssa Uusiintuva ase- ja
ampumaratalainsäädäntö-seminaarin perjantaina 25.4. klo 10.

- klo 9.00 Saapuminen, ilmoittautuminen ja aamukahvi
- klo 10.00 Avaus ja ammunnan harrastajien toiveet lainsäädännöltä, Ampumaharrastusfoorumi –

puheenjohtaja Risto Aarrekivi
- klo 10.30-11.00 Lainsäätäjän näkökulma, Sisäasiainministeriö – poliisitarkastaja Seppo Sivula
- 11.00-11.15 Keskustelu
- 11.15-11.45 Ampumaradat ja ympäristölain uudistus, Ympäristöministeriö – kansliapäällikkö Hannele

Pokka
- 11.45-12.00 Keskustelu
- 12.00 – 13.00 Lounas (omakustanteinen)
- 13.00- 13.30 Uudistuva lainsäädäntö maankäytön suunnittelun näkökulmasta, Päijät-Hämeen liitto -

erityisasiantuntija Tapio Ojanen
- 13.30 – 13.45 Keskustelu
- 13.45 – 14.15 Uudistuva lainsäädäntö poliisitoiminnan näkökulmasta, Poliisihallitus – ylitarkastaja Mika

Koponen
- 14.15-14.30 Keskustelu
- 14.30 -15.30 Lait ampumaradan pitäjien näkökulmasta ja arjen toiminnoissa, SSG - Curt Sjöblom, Lahnus -

Ville Maijanen
- 15.30 Keskustelut ja yhteenveto hankepäällikkö Markku Lainevirta ja professori Jorma Riissanen

(TuusRuk)
Seminaarin mahtuu enintään 100 henkilöä, jotka otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumiset alla olevan sähköisen järjestelmän kautta viimeistään tiistaina 22.4.:
http://www.ampumaurheiluliitto.fi/olosuhteet/uusiintuva-ase-ja-ampumaratalain/
Seminaari on ilmainen.
______________________________________________________________________________________________________

Reserviläisurheiluliitto (RESUL) tutkii viestinnän tämänhetkistä tilaa eli sitä, miten hyvin toimintaamme tunnetaan
kentällä ja saavatko jäsenet riittävästi haluamaansa tietoa toiminnastamme ja järjestämistämme tapahtumista.
Linkin kyselyyn löydät tämän viestin lopusta.



Vastauksesi ovat meille erittäin tärkeitä. Vastaamalla kyselyyn sinulla on tilaisuus vaikuttaa viestinnän
parantamiseen. Tutkimustulosten perusteella viestinnän kanavia ja sisältöä pyritään kehittämään niin että
tarkoituksenmukaiset viestit välittyvät vastaanottajille entistä helpommin ja nopeammin.

Kyselyyn vastaaminen vie aikaa n. 10 minuuttia ja vastata voit torstaihin 24.4. asti. Kaikki vastaukset käsitellään
nimettöminä ja luottamuksellisesti. Yhteenveto kyselyn tuloksista on nähtävillä Reserviläisurheiluliiton (RESUL)
verkkosivuilla kesäkuun puolessa välissä.

Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan Reserviläisurheiluliiton (RESUL) lenkkeilypuku sekä muita
tuotepalkintoja. Jos haluat osallistua arvontaan, täytä kyselyn lopussa oleva yhteystietolomake.

Vastaa laittamalla ruksi (x) valitsemaasi vastausvaihtoehtoon tai kirjoittamalla vastauksesi sille varattuun kohtaan.

Keväisin terveisin, Reserviläisurheiluliitto (RESUL)

https://www.webropolsurveys.com/R/BD3CB36855EB1A13.par
_________________________________________________________________________________

Vaikuta ja vastaa yllä olevaan kyselyyn, maanpuolustusterveisin - Veikko


