
 

  

  
 

 

HÄMEEN ALUEEN SEURAT JA TOIMIJAT                                                         16.9.2017 
 

Yleistä 
Kuluva kausi 2017 on ollut alueellamme toiminnallisesti vilkas. Kevät- ja 
kesäkaudella on ollut paljon toimintaa seurojen ja lajien kohdalla.  
 
Hyvin järjestetyt tapahtumat ja kilpailut ovat niitä helmiä, mitä ammuntaurheilu 
tarvitsee. Suurta myönteistä huomiota on saanut se, että mm. useissa seuroissa 
kevään ja kesän aikana avoimet ovet ovat antaneet positiivisen kuvan suurelle 
yleisölle. 
 
Seurat ovat tehneet suurenmoista PR-työtä itselleen ja ennen kaikkea eri 
ammuntamuodoille. Lisäksi alueella on järjestetty tasokkaita SM -kilpailuja eri 
lajeissa ja myös kansainvälistä kilpailutoimintaa.  
 
Alueella järjestetty ilma-aseiden SM kilpailu oli historiallinen. Uusi ennätys tuli 
suoritusten määrässä, uusien lajien määrässä ja lisäksi koskaan ei ole ollut 
elektronisia taululaitteita yhtä aikaa samassa kilpailussa käytössä niin paljon. Lisäksi 
Suomen ennätyksiä tehtailtiin ennätystahtiin. 
 
Ilma-aseiden SM kisoissa oli päävetovastuussa NoSA, P-HA ja K-64, mutta… 
Suuri kiitos kuuluu kaikille seuroille ja toimijoille, jotka olivat yhdessä tekemässä 
jotain ennen näkemätöntä.  
 
Ilman osaavia toimijoita ja seuroja näitä kilpailuja ei olisi pystytty järjestämään. 

 
Esimerkiksi EM kisoissa ovat alueen nuoret saaneet ”tulikasteensa” haulikkolajeissa 
hyvin tuloksin. Lisäksi kivääri ja LM lajeissa alueen urheilijat ovat hyvin 
kansainvälisen kärjen tuntumassa kovina tekijöinä. 
 
Pistooli, Kivääri, Haulikko ja Liikkuva maali ovat perinteisesti olleet ne vahvat lajit, 
joiden eteen on tehty paljon työtä. Nämä lajit ovat vakiinnuttaneet asemansa lähes 
jokaiseen seuraan.  Kuluneen vuoden aikana Mustaruuti - ja Siluettilajit ovat 
jatkaneet kasvuaan harrastajamäärissä. Kiinnostus näihin lajeihin on kasvanut juuri 
Teidän, toimijoiden ja seurojen suurella työpanoksella. 
 
Vetovoimaisina lajeina ovat tunnetut ammuntalajit, kuten Practical- lajit 
kokonaisuudessaan ja haulikon Compak-Sporting-lajit . Viehätys näihin lajeihin 
piilee lajien omaleimaisessa haasteellisuudessa, joissa punnitaan nopeus, 
reaktiokyky ja taito.    
 
Tässä on vain pieni osa, mitä alueella on tapahtunut tähän mennessä. Paljon jää 
kertomatta vieläkin, mutta parempaan suuntaan seurojen omassa tiedottamisessa 
olemme menossa. Tiedämme, että jos kaikki alueen tapahtumat, kilpailut ja 
koulutukset yms. saataisiin kirjoitettua ylös, niin rivejä alueen 
toimintakertomuksessa olisi mykistävä määrä. 
 
 



 

  

  
 

 
Toivomme, että seurat jatkavat menestyksellistä työtään edelleen ja hakevat uusia 
mahdollisuuksia yhteistyöhön. Meillä on alueella paljon lupaavia ampujia 
löytämättä ja niitä tärkeitä toimijoita taustalle, jotka tekevät arvokasta työtä.  
Ampumakoulujen kautta saamme uusia aloittelevia ampujia, joista emme vielä 
tiedä mihin heidän halu ja taidot kantavat. Kaikille tulokkaille on annettava 
mahdollisuus, koska jonain päivänä tulevaisuudessa voi olla, että joku näistä 
”helmistä” edustaa lajia ja seuraa maailmalla. 
 

Syyskokous    
Hämeen aluejaoksen sääntömääräisessä syyskokouksessa valitaan uudet 
toimihenkilöt jaokseen kaudelle 2018 -2020. 
 
Erovuorossa on seuraavat henkilöt: Sami Haume, Janne Hokkanen ja Jarmo 
Syvänne. 
 
Uuden alueen puheenjohtajan valinta kaudelle 2018 – 2020. 
 

Valmennus 
Hämeen aluejaoksen käytössä on nyt 2-tason valmentajia. Valmentajatiimi toimii 
Hämeen alueen seurojen apuna. Apu voi käsittää esim. koulutusta, tukitoimintaa 
tai ratkaisujen hakua ampumakouluohjaajille tai valmentajille. Lisäksi heidän 
tehtäväkenttään kuuluu suunnitella lajileirit yhteistyössä tehoryhmien kanssa. 
Mahdollisuuksien mukaan valmennustiimi suunnittelee alueen seurojen yhteisleiriä 
tehoryhmään nousijoille. 

 
   Kivääri: Elina Selin ja Markus Leino (para) 

Pistooli: Petri Eteläniemi ja Sami Haume 
Haulikko: Heikki Romppanen, Janne Hokkanen ja Tapio Törmä 
Liikkuva maali: Jarmo Pyyhtiä 

 
Pyydämme alueen seurojen valmentajien ja ampumakouluohjaajien ottamaan 
yhteyttä aluejaoksen toimihenkilöihin. Rakennamme alueelle parasta aikaa 
tiedotus- ja tukiverkostoa, jolla saadaan tietoa jaettua ja voidaan suunnitella 
yhteistyössä tarpeen mukaan lisäkoulutusta, valmennustarvetta ja leirien 
järjestelyä ym. 

 
Ampumarata-asiat 

Uusi ampumaratalaki astui voimaan 1.12.2015.  
 

SAL Hämeen alueen seurojen johtokunnat ja hallitukset!!! 
 
Huomioikaa uuden ampumaratalain vaatimukset ratojen ylläpidosta ja 
ratavastaavien tehtävistä. Kaikki ilmoitukset POHA:an on ehdottomasti tehtävä 
viimeistään 1.12.2017. 

  
Aiheesta lisää linkistä: 
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2017/09/14/ampumaratavastaavan-
nimeaminen-tehtava-1-12-2017-mennessa/ 



 

  

  
 

 
 
 

 
Seuratiedot 

Pyydämme, että seurat päivittävät tietonsa alueen sihteerille. Mahdolliset 
muutokset seurojen toimihenkilöissä eivät ole aluejaoksessa ajan tasalla. Pienillä 
toimenpiteillä saisimme tiedonkulun toimivammaksi. Myös seurat, joilla on 
kotisivut, päivittäkää sivut ja yhteystiedot ajan tasalle. 

 
Asiantuntijat seuroissa 

Hämeen alueelle on rakentumassa ns. tietopankki.  Tällä hetkellä meillä ei ole 
kaikkea sitä tietoa, mitä Teillä on seuroissa eri lajeista. Haluamme, että tämä vajaus 
saadaan muutettua. Näin voimme auttaa niin seuroja kuin harrastajia ja urheilijoita. 

 
Seurat, joilla on seuraavista lajeista ns. tietoa ja taitoa: 

 
    - Mustaruuti 

       - Siluetti 
       - Kasa-ammunta 
       - Practical 

 
 

Ottakaa yhteyttä allekirjoittaneeseen. Hämeen aluejaos haluaa asiantuntijan em. 
lajeihin.  

 
Tuomarikorttikoulutus 

Hämeen alue järjestää tuomarikorttikoulutusta seuraaviin lajeihin tarpeen mukaan: 
Kivääri, Liikkuva maali ja pistooli. Seurat ilmoittavat tarvittavasta koulutuksesta 
aluejaostolle, joka organisoi hyväksytyt kouluttajat, sekä ajankohdan ja paikan.  
Muut lajit anotaan lajijaostoilta, joiden tiedot löytyvät Ampumaurheiluliiton 
sivuilta.  

 
Epäselvyyksien syntymisen ehkäisemiseksi kannattaa ottaa yhteyttä alueelle ja/tai 
liittoon. 

  
Kilpailut 

Kaikkien seurojen kannattaa ilmoittaa omista kilpailuista. Ilmoitus 
mahdollistaa myös muiden kuin naapuriseurojen osallistumisen. Ilmoittakaa 
alueen kilpailuvastaavalle myös pienistä kisoista. Kaikki ilmoitukset  
huomioidaan ja tietoa jaetaan myös alueen sivuilla. Meillä on paljon 
harrastajia, jotka haluavat kilpailla pienissä kisoissa, eri paikkakunnilla ja eri  
radoilla. Toivomme, että kaikki alueen seurat aktivoituvat kilpailujen 
suhteen. 
 

Harrastustodistukset ampujille 
Kaikki alueen seurat, ampuma-asekouluttajat ja jäsenet, huomioikaa 
ampuma-aselain 53 a §:n kohta. Olkaa valppaina pistoolilupien  



 

  

  
 

 
 
 
voimassaolon kanssa. Huomioikaa harrastustodistusten toimittaminen 
poliisille tarpeeksi aikaisin, ennen kuin lupa päättyy tai varsinkin 13.06.2011 
jälkeen myönnetyt luvat, joita koskee viiden vuoden sääntö. 

   
Seurojen toiminta 

Edelleen paljon toimintaa jää kirjoittamatta alueen tietoihin. Nämä tiedot 
jäävät vain seurojen omiin arkistoihin. Kilpailut, esittelyt ja muut tapahtumat 
jäävät pois alueen toimintakertomuksesta. Kaikkien näiden em. tapahtumien 
ilmoittaminen on tärkeää. Kaikella tiedottamisella saamme aikaiseksi 
näkyvyyttä, näyttöä aktiivisuudesta ja uusia toimijoita seuroihin. 
Pyydämme, että seurat toimittavat heti vuodenvaihteen jälkeen tietoja 
toiminnasta ja varsinkin niistä kohokohdista kaudelta 2017. 
 
 

Kaikille Hämeen alueen seuroille toivotamme hyvää loppuvuotta 2017! 
 
 

Yhteistyöterveisin, 
 
Tapio Törmä, Hämeen aluejaoksen puheenjohtaja 

 
 
 
 
 
 Liitteet:  
 

 Sääntömääräinen Hämeen alueen syyskokous kutsu 
 
   Valtakirja syyskokoukseen 
 


