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Polisinrättningen i Östra Nyland ordnar en utbildning för skytteinstruktörer den 19 maj 2018
Enheten för tillståndsövervakning vid polisinrättningen i Östra Nyland ordnar en utbildning för
skytteinstruktörer lördagen den 19 maj 2018 kl. 9–16 på huvudpolisstationen i Vanda, adress
Konvaljvägen 21, 01300 Vanda. Utbildningen är i första hand avsedd för skytteinstruktörer som är
verksamma i området som hör till polisinrättningen i Östra Nyland. Deltagarna betalar
deltagaravgiften (30 euro) kontant eller med bankkort vid polisstationens infodisk när de kommer
till utbildningen. 40 deltagare får plats på kursen.
Vem godkänns som skytteinstruktör?
Som skytteinstruktör kan godkännas en person som
1) har fyllt 20 år och gett sitt samtycke till uppdraget
2) har ett tillstånd som berättigar till innehav av skjutvapen
3) är medlem i eller anställd hos en förening som avses i 4 § i föreningslagen
4) på godkänt sätt har fullgjort en av polisen ordnad utbildning som uppfyller de krav som
Polisstyrelsen fastställt (utbildning för skytteinstruktörer) och som åtminstone omfattar ämnen
med anknytning till lagstiftningen om skjutvapen, säker hantering och förvaring av skjutvapen,
skytteinstruktörers rättigheter och skyldigheter samt tjänstgöring som instruktör.
Ett godkännande som skytteinstruktör är i kraft högst tio år.
Föreningarna föreslår personer som önskar delta i utbildningen
Polischefen för polisinrättningen i personens hemkommun eller någon annan polisman som hör
till befälet och som förordnats till uppgiften godkänner en person som skytteinstruktör på ansökan
av föreningen och ändrar också de villkor och begränsningar som fogats till godkännandet.
Föreningarna ombeds skicka in sina förslag på personer som önskar delta i utbildningen till
tjänste-eposten för tillståndsövervakningen vid polisinrättningen i Östra Nyland lupavalvonta.itauusimaa@poliisi.fi. senast den 22 april 2018. Deltagarens namn och personbeteckning ska
nämnas i meddelandet. Till förslaget ska dessutom bifogas ett utdrag ur föreningens protokoll
med ett omnämnande om att den föreslagna personen har valts av föreningen.
Polisinrättningen i Östra Nyland meddelar föreningarna per e-post vem som har godkänts till
utbildningen senast den 4 maj 2018.
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