SUOMEN
AMPUMAAMPUMAURHEILU
URHEILULIITTO
LULIITTO
2008
2008
Taloussuunnitelma
Toimintasuunnitelma

SISÄLLYSLUETTELO

1. ALKUSANAT

3

2. SAL:N SUURET LINJAT JA PAINOPISTEET 2008

4

3. PÄÄTÖSVALTA JA HALLINTO

5

4. TALOUS

7

5. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN

9

6. KOULUTUSTOIMINTA

10

7. VALMENNUSTOIMINTA

13

8. KILPAILUTOIMINTA

17

9. NUORISO- JA HARRASTUSTOIMINTA

20

10. YMPÄRISTÖ JA OLOSUHTEET

22

11. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI

24

12. PALKITSEMISET JA HUOMIONOSOITUKSET

26

13. LAJIJAOSTOT

26

14. ALUEJAOSTOT

34

15. LIITTEET

44

16. TALOUSARVIO

56

2

1. KATSE KOHTI VUOTTA 2008
Suomen Ampumaurheiluliitto (SAL) on ampumaurheilun kattojärjestö. Urheilujärjestönä SAL
haluaa tarjota kasvun mahdollisuuden pienestä ampumaurheilijasta isoksi ihmiseksi. Isoksi
ihmiseksi kasvamiseen löytyy monia teitä: muun muassa harrastajan tie, huippu-urheilijan tie,
ohjaajan ja valmentajan tie, seurajohtajan ja -toimijan tie. Näillä reiteillä on yksi yhteinen nimittäjä –
”sallilainen” ampumaurheilija tiedostaa vastuunsa aseen käyttäjänä, tuntee vastuunsa
ympäröivästä luonnosta, tiedostaa ja osaa käyttää asetta turvallisesti ja vain niille tarkoitetuilla
paikoilla eli ampumakeskusten radoilla.
Urheiluseurajohtaminen on haastavaa johtamista. Siksi olemme luoneet yhteistyössä Suomen
Urheiluopiston kanssa juuri ampumaseuran toimijoille ja johtajille tarkoitetun valmennus- ja
osaamisohjelman, jonka on läpikäynyt jo lähes 20 seuraa. Osaamisen hallitseminen kannattaa.
Vuoden 2008 aikana painotamme seurajohdon lisäksi ohjaajien ja valmentajien osaamista.
Uusimme vuoden aikana koulutus- ja valmennusjärjestelmämme sekä kehitämme järjestön
johtojärjestelmää ja yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyyden rakentamiseen kuuluu olennaisena osana
nuorten osallistumisen ja toimintamahdollisuuksien kehittäminen.
Suuri työ tulee olemaan myös uuden strategiamme työstäminen. Strategian linjauksiin on
mahdollista osallistua sekä internetin välityksellä että eri keskustelutilaisuuksien kautta. Toivomme
vilkasta ja rakentavaa osallistumista.
Vuosi 2008 on olympia- ja paralympiavuosi. Katseet kohdistuvat elokuussa Pekingiin, jossa
vähintään kahdeksan huippu-urheilijaa kilvoittelee olympiamitaleista ja viisi - kuusi vammaishuippuurheilijaa paralympiamitaleista. Suomen paralympia-ampujien määrä selviää keväällä 2008.
Lukumäärältään ampumaurheilijat lienevät Suomen molemmissa joukkueissa toiseksi suurin
lajiryhmä. Puhtaita osumia kaikille!
Tähän toimintasuunnitelmaan olemme koonneet tärkeimmät tavoitteet ja toimintamme vuodelle
2008. Tarvitsemme juuri Sinunkin apuasi sen toteuttamiseen. Tehkäämme vuodesta kaikin puolin
menestyksekäs vuosi yhdessä.

Helena Walldén
puheenjohtaja

Risto Aarrekivi
toiminnanjohtaja
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2. SAL:N SUURET LINJAT JA PAINOPISTEET 2008
Suomen Ampumaurheiluliiton vuoden 2008 toimintasuunnitelma toteuttaa SAL:n Puhtaita osumia –
strategian näkemyksiä ja painotuksia.

2.1.

Toiminnan arvopohja

Suomen Ampumaurheiluliiton toiminnan arvot ovat: avoimuus, kestävä kehitys,
oikeudenmukaisuus, puhdas urheilu, tasa-arvo ja turvallisuus.

2.2.

Liiton toiminnan tarkoitus

Sääntöjen mukaisesti Suomen Ampumaurheiluliiton toiminnan tarkoituksena on edistää ja kehittää
ampumaurheilua Suomessa sekä vaikuttaa että osallistua kansainväliseen ampumaurheilutoimintaan. Liiton toiminnan perustana ovat eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.
Toiminnassa edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa.
Liiton missio onkin toimia edistää ja kehittää turvallista radoilla tapahtuvaa ohjattua
ampumaurheiluharrastusta.
Ampumaurheilun suuri visio on määritelty seuraavasti: ”Ampumaurheilu on kansalaisten laajalti
hyväksymä ja arvostama viihtyisillä suorituspaikoilla, kestävän kehityksen ehdoilla toimiva
turvallinen ja haastava urheilumuoto.”

2.3.

Ampumaurheilun eri lajit

Suomen Ampumaurheiluliiton alaisuudessa harjoitetaan ISSF:n (Kansainvälinen Ampumaurheiluliitto) kivääri-, pistooli-, haulikko-, riistamaalilajien lisäksi niin sanottuja ei-ISSF-lajeja eli siluetti-,
practical-, mustaruuti-, sporting- ja kasa-ammuntalajeja. Liiton huippu-urheilun ja kansainvälisen
kilpailutoiminnan painopiste on olympia- ja paralympialajeissa.

2.4. Liiton toimialojen strategiakauden visiot vuoteen 2008
Nuorisotoiminta: ”Ampumaurheilun nuorisotoiminta on eettisesti hyväksyttyä ja laadukkaasti
ohjattua toimintaa, joka tarjoaa lapsille ja nuorille entistä parempia ja helpommin saavutettavia
mahdollisuuksia kokeilla urheiluammuntaa.”
Harrastetoiminta: ”Ampumaurheilu on hauskaa ja tuottaa mukana oleville positiivia elämyksiä”
Kilpailutoiminta: ”Kilpailutoiminta mahdollistaa urheilijan uran harrastajasta huippu-urheilijaksi.
Kilpailujärjestelmä kiinnostaa ja motivoi.”
Huippu-urheilu: ”Suomalaiset ampumaurheilijat ovat kansainvälisesti menestyviä huippu-ampujia,
joilla on ammattitaitoinen valmentaja. Lajivalmennus ja sen tukitoimet toteutetaan alueellisesti
hyvissä harjoittelu- ja rataolosuhteissa.”
Koulutustoiminta: ”Seuroissa toimivat osaavat vetäjät ja johtajat.”
Viestintätoiminta: ”Suomalaisilla on myönteinen mielikuva ampumaurheilusta.”
Olosuhteet: ”Puhtaita osumia viihtyisällä ampumaradalla.”
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Seuratoiminta: ”Seurat tarjoavat jäsenilleen ja eri kohderyhmille suunnattua säännöllistä, ihmisten
tarpeet huomioivaa ohjattua ja monipuolista toimintaa.”

2.5. Painopisteet vuonna 2008
Vuoden 2008 pääpainopistealueita ovat:
- valmentaja- ja ohjaajakoulutus
- nuorten valmennus- ja seuratoiminnan kehittäminen
- johtojärjestelmän ja yhteisöllisyyden kehittäminen
- Pekingin olympia- ja paralympialaiset.

3. PÄÄTÖSVALTA JA HALLINTO

A M P U M A U R H E IL U L IIT O N O R G A N I S A A T IO
L IIT T O K O K O U S , jo k a t o in e n v u o s i
L IIT T O V A L T U U S T O , p j + 2 9 jä s .
L IIT T O H A L L IT U S , p j + 8 jä s .
TOIMIHENKILÖT
T O IM I H E N K IL Ö T
toiminnanjohtaja, talouspäällikkö,
viestintä2k
sihteeriä,
kokopäiväiset
ja osa-aikaiset valmentajat
t o im in n avalmennuksen
n jo h t a ja , p äjohtaja,
ä v a lmnuorisopäällikkö,
e n t a ja , n u o r is
o p ä ä llijak markkinointipäällikkö,
k ö , t ie d o t u s p ä ä llik
ö , 3 sih
t e e ri ä .

V a lio k u n n a t :
V a lm e n n u k s e n
jo h to r y h m ä ( p j+ 7 jä s . )

N u o r is o v a lio k u n ta
p j + 5 jä s .

L a jija o s to t :

A lu e ja o s t o t :

J ä s e n e t:

K iv ä ä r ija o s to
p j+ 5 jä s

E t e lä - S u o m i
p j+ 6 jä s

S e u r o ja
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Häm e
p j + 7 jä s .

P is t o o li ja o s t o
p j + 5 jä s .
H a u l ik k o ja o s t o
p j + 6 jä s .

V ie s tin t ä v a lio k u n ta
p j + 4 jä s .

Y m p ä r is t ö v a lio k u n t a
p j + 5 jä s .

K a a k k o is - S u o m i
p j + 6 jä s .

R i is ta m a a lija o s to
p j + 5 jä s .

K e s k i- S u o m i
p j + 6 jä s .

S ilu e t ti ja o s to
p j + 5 jä s .

Lappi
p j + 7 jä s .

M u s t a r u u t ija o s t o
p j + 6 jä s .
K i lp a ilu v a lio k u n t a
p j + 5 jä s .

J ä s e n iä
3 4 0 00

It ä -S u o m i
p j + 7 jä s .

L o u n a is - S u o m i
p j + 5 jä s .

P r a c t ic a lja o s t o
p j + 5 jä s .

P o h ja n m a a
p j + 6 jä s .

K a s a -a m m u n t a ja o s to
p j + 5 jä s .

P o h jo is - P o h ja n m a a
p j + 7 jä s .

SAL:n päätösvaltaa käyttävät SAL:n kokous ja liittovaltuusto. Toimeenpanovaltaa käyttää
liittohallitus.
SAL:n kokous kokoontuu joka toinen vuosi. SAL:n kokouksen tehtäviä ovat mm. valita
liittohallitukselle puheenjohtaja ja liittovaltuuston jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet
kahdeksi kalenterivuodeksi, käsitellä liittohallituksen selostus SAL:n toiminnasta kahdelta
edelliseltä vuodelta sekä keskustella ja päättää toiminnan ja talouden suuntaviivoista seuraavaksi
kaksivuotiskaudeksi. Lisäksi SAL:n kokous käsittelee SAL:n jäsenyhdistysten sääntöjen
määräämässä aikataulussa esittämät asiat.
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Seuraava SAL:n kokous tullaan pitämään liittovaltuuston syyskokousviikonloppuna marrasjoulukuun vaihteessa 2008.
Liittovaltuusto kokoontuu sääntömääräisesti kahdesti vuodessa – keväällä ja syksyllä (kevät – ja
syyskokous). Kevätkokouksen tehtäviä ovat mm. valita liittovaltuuston puheenjohtaja ja kaksi
varapuheenjohtajaa seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi, käsitellä SAL:n toimintakertomus, tilinpäätös
ja tilintarkastajien lausunto sekä päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä päättää
vastuuvapauden myöntämisestä. Lisäksi kevätkokous päättää seuraavana vuonna kannettavan
jäsenmaksun suuruudesta ja ehdollepanotoimikunnasta valmistelemaan SAL:n kokouksessa ja
liittovaltuuston kokouksessa tehtävistä henkilövalinnoista. Liittovaltuuston kevät kokous käsittelee
myös SAL:n pidemmän aikavälin suunnitelmia.
Liittovaltuuston syyskokouksen tehtäviä ovat mm. valita SAL:n varapuheenjohtaja ja muut
liittohallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle kahden vuoden toimiajaksi sekä kaksi
tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa. Lisäksi
tehtäviin kuuluu vahvistaa seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Lisäksi liittovaltuuston kokouksien tehtäviin kuuluu käsitellä SAL:n jäsenten ja liittovaltuuston
jäsenten sääntöjen määräämässä aikataulussa esittämät asiat.
Liittohallitus toimii SAL:n toimeenpanevana elimenä ja sen tehtävänä on hoitaa SAL:n asioita lain,
näiden sääntöjen, SAL:n kokouksen ja liittovaltuuston päätösten samoin kuin soveltuvin kohdin
SLU:n sääntöjen mukaisesti sekä edustaa SAL:oa. Liittohallituksen tehtäviä ovat mm. kutsua
koolle SAL:n kokous ja liittovaltuuston kokoukset ja valmistella esillä olevat asiat sekä
toimeenpanna niiden päätökset, hyväksyä ja erottaa tarvittaessa SAL:n jäsenyhdistykset sekä
päättää SAL:n jäseniin kohdistuvista kurinpitotoimista ja päättää jäsenyhdistyksiä ja yksityisiä
henkilöitä koskevista kunnianosoituksista.
Tehtäviin kuuluu myös huolehtia ja vastata SAL:n taloudellisesta toiminnasta ja valvoa, että tehtyjä
varainhankinta- ja varainkäyttöpäätöksiä toteutetaan ja noudatetaan sekä hoitaa SAL:n taloutta ja
omaisuutta ja sitä koskevaa tilinpitoa, laatia toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotukset sekä
toimintakertomukset, ottaa palvelukseen, myöntää ero ja irtisanoa SAL:n toimihenkilöt, valita
tarpeelliset valiokunnat ja jaostot ja päättää niiden jäsenmääristä, tehtävistä ja valtuuksista sekä
vahvistaa aluejaostojen kokoonpanot ja myöntää Suomen mestaruuskilpailujen ja
kansainvälistenkilpailujen järjestämisluvat, vahvistaa lajikohtaiset kilpailusäännöt
Liittohallituksen apuna toimivat erikoisaloillaan liittohallituksen tarpeelliseksi katsomat valiokunnat
ja jaostot, joilla kullakin on liittohallituksen valitsema puheenjohtaja ja jäsenet sekä aluejaostot.
Valiokunnat ja jaostot toimivat hallituksen hyväksymien toimintaohjeiden mukaisesti.
Aluejaostot ovat liiton organisaation osia ja toimivat yhdyssiteenä seurojen välillä aluetoiminnan
sääntöjen mukaisesti.
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4. TALOUS
4.1. Talousarvio 2008
Talousarvio perustuu liittovaltuuston keväällä 2007 hyväksymiin maksuihin: jäsenmaksu 20 € ,
kilpailulisenssi 34 €, harrastelisenssi 16 €, seniorilisenssi 9 € ja nuorisolisenssi 8 € .Valtionavustus
(toiminta-avustus ilman erityisavustuksia) on laskettu 500 000 € suuruisena. Muut suurimmat
tulonmuodostumat ovat jäsenmaksutuotot, Olympia- ja Paralympiakomiteoiden ja Nuoren Suomen
avustukset sekä lisenssimaksut. Talousarvion maksukertymät ja tulokohdat on arvioitu vuoden
2007 arvioidun toteutuman mukaisiksi. Suurimmat menoerät ovat urheilija- ja valmentajakulut sekä
toimintaan osallistuvien matka- ja majoituskulut sekä henkilöstökulut. Talousarviossa tulojen
summa on 1 672 950 € ja kulujen summa 1 665 950 €. Budjetti on ylijäämäinen 7000 €.
Liitto tukee aluejaostoja toteutetun toiminnan perusteella. Toiminta-avustuksen suuruus perustuu
aluejaoston itsensä seuroille järjestämään toimintaan. Mittareina ovat muun muassa
koulutustilaisuuksien, tapahtumien ja leirien määrät sekä osallistujamäärät. Lisäksi tukeen
vaikuttavat seurojen jäsenmäärän, lisenssien ja kultahippuvakuutuksien määrän kehitys sekä
toiminnan toteutuminen suhteessa suunnitelmaan että alueen varallisuus. Avustukset maksetaan
kaksi kertaa vuodessa: maalis-huhtikuussa ja lokakuussa. Osa taloudellisesta tuesta voidaan
ohjata liittojohtoisen aluekouluttajan tai -valmentajan toiminnan tukemiseen.
Liitto maksaa kaikkien lajiemme kansainvälisten liittojen jäsenmaksut sekä rahoittaa lajijaostojen
toimintaa perusmäärärahalla, joka kattaa hallinnolliset kulut. Liitto tukee lajien valmennus-,
koulutus- ja kilpailutoimintaa.
Tavoitteet:

Vakaa talous, perustoimintaedellytysten varmistaminen

Toimenpiteet:

Laadukkaat toiminnot ja palvelut seuroille, suunnitelmallinen toiminta ja talouden
seuranta, yhteistyökumppanuuksien hankkiminen

4.2. Yhteistyökumppanit
Pekingin olympialaiset ja paralympialaiset antavat ampumaurheilulle hyvän mahdollisuuden
lajimarkkinointiin. Keskeisenä tavoitteena on nykyisten yhteistyökumppaneiden sitouttaminen
huippuampujien Puhtaita osumia Pekingissä –projektiin sekä uusien löytäminen matkalla kohti
2012 olympialaisia Lontoossa.
Tavoitteet:

Jokainen yhteistyökumppani tutustutetaan olympiaurheilijoihin ja sitoutetaan lajiin

Toimenpiteet:

Yhteisten tilaisuuksien järjestäminen, yhteistyökumppaneiden ammuttaminen
olympialajeissa, yhteistyösopimukset

7

SAL:n MENOT TOIMIALOITTAIN 2008
662560

262860
211200

203400

200030
105400

ur
he
ilu

H

Ti
ed
ot
u

ui

pp
u-

ju
l
s

ja

H
ar
ra
st
e

ka
is
u

to
al
lin
H

N
uo
ri
so

ul
ut
tk
M
uu

K
v.
to

im
in

ta

20500

SAL:n MENOT TOIMIALOITTAIN 2008
662560

411230

262860
203400
105400
20500
Kv.toim inta Muut kulut

Nuoriso ja
harraste

Hallinto

Tiedotus ja
julkaisu

Huippuurheilu

SAL:n TULOJEN MUODOSTUS 2008
520000

530600

232000
142800

127550

95000

8

Lahjoitukset

Muut tuotot

OK, Pralympia, NS

Sopimukset+ilmoi
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Lisenssimaksut

Opetusministeriö

Jäsenmaksut
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5. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN
5.1. Kansallinen vaikuttaminen
Suomen Ampumaurheiluliitto tekee kansallista edunvalvontatyötä seuraavilla toimialoilla: lupa- ja
lainsäädäntötyö, ympäristö- ja olosuhdeasiat, järjestöjen välinen yhteistyö, antidoping- ja eettinen
työ, valmennus- ja koulutustyö, liikuntapolitiikka, harraste- ja nuorisotoiminta sekä huippu-urheilu.
Edunvalvontatyötä tekevät liiton kaikki toimielimet.
SAL tekee edunvalvontayhteistyötä kansainvälisten liittotahojensa lisäksi mm. seuraavien
kotimaisten tahojen kanssa:
• Eduskunta (laki- ja olosuhdeasiat)
• Opetusministeriön liikuntaosasto (mm. avustukset, urheilupaikkarakentaminen, kehitysprojektit )
• Sisäministeriön poliisiasiainosasto, Arpajais- ja aselautakunta (laki, lupa-asiat jne)
• Ympäristöministeriö ja Suomen Ympäristökeskus, Maakuntien Ympäristökeskukset
(ympäristöasiat)
• Valtion Liikuntaneuvosto (olosuhdeasiat jne.)
• Suomen Liikunta ja Urheilu ja sen alueorganisaatiot (tasa-arvo, liikuntapolitiikka, koulutus jne.)
• Nuori Suomi, Nuorten Akatemia (nuorisotoiminta)
• Suomen Olympiakomitea, Suomen Paralympiakomitea (huippu-urheilu)
• Suomen Invalidien Urheiluliitto ja Näkövammaisten Keskusliitto (vammaisurheilu)
• Svenska Finlands Skytteförbund (ruotsinkielinen ampumaurheiluliitto Suomessa, kilpailu- ja muu
toiminta)
• Opiskelijoiden Liikuntaliitto (huippu-urheilu, nuorisotoiminta)
• Antidopingtoimikunta ADT (antidopingvalistus)
• Kuntoliikuntaliitto (harraste- ja terveysliikunta)
• Metsästäjäin Keskusjärjestö (lakiasiat)
• Suomen Metsästäjäliitto (laki- ja olosuhde- ja ympäristöasiat)
• Puolustusvoimat (valmennus, rata- ja turvallisuusasiat)
• Rajavartiolaitos (rata- ja turvallisuusasiat)
• Reserviläisjärjestöt ja Maanpuolustuskoulutus (rata-asiat)
• Maakuntaliitot (ratahankkeet)
• Kuntien liikuntatoimet ja kaavoitus (olosuhteet, rata-asiat)
• Urheiluopistot ja Suomen Valmentajat ry (valmennus- ja koulutustoiminta)
• Urheilutyönantajat ry (työehtosopimukset)
• Urheilun oikeusturvalautakunta
• Liike ry (liikunnan kehitysyhteistyö)

5.2. Kansainvälinen vaikuttaminen
Suomen Ampumaurheiluliitto osallistuu sääntöjensä edellyttämällä tavalla aktiivisesti lajin
kansainvälisten järjestöjen toimintaan. Liitto haluaa vaikuttaa lajin kehitystyöhön, lajin mielikuvan
parantamiseen ja markkinointiin sekä ympäristöasioihin, joissa Suomi on keskeisessä roolissa.
Suomalaisia toimii luottamustehtävissä Kansainvälisessä Ampumaurheiluliitossa (ISSF: hallitus,
valtuusto, urheilija-, sääntö- ja lajikomiteat). ISSF:n lisäksi suomalaiset toimivat Euroopan
Ampujainliitossa (ESC: tekninen sekä markkinointi- ja viestintäkomiteat) ja Pohjoismaiden
Ampumaunionissa (NSR) sekä muiden lajien kansainvälissä liitoissa. Lisäksi Suomella on edustus
Euroopan Unionin maiden Ampumaurheiluliittojen keskusliiton (AFTSC:n) sekä Euroopan
Ampujainliiton ympäristövaliokunnassa ja niin sanotussa Ampuma- ja asealan maailmanliitossa
(WFSA). Liitto tukee kaikin tavoin kansainvälisissä luottamustoimissa mukana olevia henkilöitä.
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Tavoitteet:

Edustus kansainvälissä järjestöissä säilytetään

Toimenpiteet:

Henkilöitä esitetään kansainvälisiin tehtäviin, henkilöiden koulutus

5.3. Laaja-alainen tasa-arvotyö
Liiton yhteiskunta- ja tasa-arvotyö pohjautuu liiton sääntöihin sekä liikunnan ja urheilun Reilu Peli ohjeisiin. Tasa-arvotyötä teemme laajamittaisesti monella eri tasolla. Naisten ja tyttöjen määrää
niin lajin harrastajina kuin luottamushenkilöinä ja päättäjinä tulee kasvattaa.
Yhteiskuntavastuuseen kuuluu myös yhteistyö muiden ampuma- ja asealan järjestöjen kanssa.
SAL osallistuu yhtenä pääjärjestäjätahona ensimmäisten Ampuma- ja asealan neuvottelupäivien
järjestämiseen 25.4.2008.
Yhteiskuntavastuu näkyy myös liiton olosuhde- ja ympäristötyössä. Olosuhteiden kehittämisessä
huomioimme vammaisurheilijoiden esteettömän pääsyn suorituspaikoille. Jatkamme yhteistyötä eri
vammaisjärjestöjen kanssa ja kannustamme seuroja ottamaan mukaan ampumaurheilusta
kiinnostuneet vammaisurheilijat. Olosuhde- ja Ympäristöpuolen edunvalvonta on käsitelty
kohdassa Olosuhteet ja Ympäristö.
Tavoitteet:

SAL tunnetaan laaja-alaisesta tasa-arvotyöstä, naisten ja tyttöjen määrän
kasvattaminen kaikessa toiminnassa

Toimenpiteet:

Arvokeskustelut koulutuksissa, ohjeistukset ja oppaat sekä laaja-alainen
vaikuttaminen

6. KOULUTUSTOIMINTA
6.1. Valmentajakoulutus
Vuonna 2008 käynnistetään valmentajakoulutusjärjestelmän uudistaminen ja kehittäminen
yhteistyössä Vierumäen ja Kuortaneen valmennuskeskusten ja Kilpa- ja huippu-urheilun
tutkimuskeskuksen (KIHU) kanssa. Laaditaan tavoitteet, toimintatavat ja tutkintorakenteet sekä I–III
tasojen painopisteet, tutkinnon perusteet ja sisällöt. I tason valmentajakoulutuksen
koulutusmateriaalin laji- ja yleisosiot valmistuvat syksyyn 2008 mennessä. Osallistutaan I ja II
tasojen valmentajakoulutusten kouluttajakoulutukseen Vierumäellä keväällä 2008. II tason
materiaalin laadinta aloitetaan syksyllä 2008. Liiton uusimuotoinen valmentajakoulutus käynnistyy I
ja III tasoilla syksyllä 2008. Tavoitteena pitkällä tähtäimellä on, että liiton valmentajilla on vähintään
III tason valmentajakoulutus.
Yhteistyössä SAL:n valmentajakerhon kanssa järjestetään huippuvalmentajien seminaari. Liiton
valmentajille ja urheilijoiden henkilökohtaisille valmentajille järjestetään jatkokoulutusta
yhteistyössä KIHU: n kanssa. Rohkaistaan myös Ei- ISSF- lajien valmennuksesta kiinnostuneita
osallistumaan liiton ja SAL:n valmentajakerhon järjestämään valmentajakoulutukseen.
Vuoden 2008 aikana jatketaan alueilla liittojohtoiseen valmennus- ja koulutustoimintaan siirtymistä,
jota varten etsitään ja rekrytoidaan alueellisia kouluttajia ja valmentajia.
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Tavoitteet:

Valmentajakoulutusjärjestelmän uudistaminen ja ammattitaitoisten valmentajien
lisääminen

Toimenpiteet:

Luodaan uusi valmentajakoulutusjärjestelmä ja I–III tasojen koulutussisällöt ja
käynnistetään uusimuotoinen valmentajakoulutus, rekrytoinnit.

6.2. Ohjaajakoulutus
Ohjaajakoulutusta kehitetään rinnakkain valmentajakoulutuksen kehittämistyön kanssa.
Alkuvuonna määritellään koulutuksen painopisteet, tutkinnon perusteet ja sisällöt, minkä jälkeen
koulutusmateriaaleja kehitetään. Ohjaajakouluttajat osallistuvat keväällä I tason valmentajakoulutusten kouluttajakoulutukseen. Uusitut koulutusmateriaalit ja toimintatavat ovat valmiina
syksyyn mennessä. Ohjaajakoulutus käynnistyy uudessa muodossaan syksyllä 2008.
Ennen syksyä 2008 järjestetään ampumakouluohjaajakursseja siten, että jäsenseura tai aluejaosto
tilaa kurssin liiton nuorisopäälliköltä.
Ampumakouluohjaajakurssin suorittaneet voivat järjestää seurassaan apuohjaajille ja lasten
vanhemmille suunnattuja Tähtäimessä Hieno Harrastus -kursseja. Kurssilla käydään läpi
turvallisuusasiat, lasten urheilun lähtökohdat sekä lajitekniikkaa ja avustamisen perusasioita.
Kurssin jälkeen seurassa käydään ns. pelisääntökeskustelut.
Tavoitteet:

Ohjaajien osaaminen kehittyy ja toiminnan laatu kasvaa.

Toimenpiteet:

Ohjaajakoulutusten sisältöjen tarkistaminen ja kouluttajien kouluttaminen.

6.3. Järjestö- ja seurajohtajakoulutus
Järjestö- ja seurajohtajakoulutuksen visiot ovat: ”Seurat tarjoavat jäsenilleen ja eri kohderyhmille
suunnattua säännöllistä, ihmisten tarpeet huomioivaa ohjattua ja monipuolista toimintaa.” ja
”Seuroissa toimivat osaavat vetäjät ja johtajat.”
Ampumaurheilun keskeisin toimintayksikkö on seura. Lähtökohtana on luoda seuroihin
innostuneisuuden ilmapiiri, joka tukee mukana olevien eri motiiveja ja kehittymistä pienestä
ampumaurheilijasta isoksi ihmiseksi. Koulutusta suunnataan vuoden 2008 aikana jäsenseuroille,
joissa olennaisena osana on avaintoimijoiden, kuten puheenjohtajien, sihteerien,
nuorisopäälliköiden, ohjaajien ja valmentajien osaamisen varmistaminen ja toiminnan tukeminen.
Osaamisen varmistaminen tapahtuu SAL:n oman Hyvä Seura -koulutuksen kautta. Koulutus
toteutetaan yhteistyössä Suomen Urheiluopiston kanssa.
Nuorisotoiminnan avaintoimijoille järjestetään kaksi yhteistä tapaamista, joihin sisällytetään
ajankohtaisia koulutuksia.
Aluejaostojen jäsenille järjestetään 2-3 suunnittelu-, koulutus- ja seurantatilaisuutta vuodessa.
Vuoden 2008 aikana aloitetaan lajijaostojen puheenjohtajakoulutus, johon voivat osallistua
puheenjohtajan lisäksi myös muut jaostojen jäsenet. Lajiparlamentin yhteydessä järjestetään
koulutusta ajankohtaisista asioista.
Tavoitteet:

Innostava koulutus motivoi mukaan, avainpaikoilla osaavia johtajia

Toimenpiteet:

Hyvä Seura -koulutukset, avaintoimijakoulutukset, aluekäynnit, seurakäynnit,
yhteistyö Suomen Urheiluopiston Johtoinstituutin kanssa
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6.4. Tuomarikoulutus
Nykyisten lajisääntöjen, kilpailutoiminnan yleissääntöjen ja ohjeiden sekä kaikkien lajien teknisten
sääntöjen pohjalta järjestetään eritasoisia (II,I ja ylituomari) tuomarikursseja. Laji- ja aluejaostot
järjestävät kilpailuvaliokunnan luvalla tuomarikursseja omissa lajeissaan ja alueillaan tarpeen
mukaan. Kilpailuvaliokunta järjestää ylituomarikurssin kivääri-, pistooli-, haulikko- ja
riistamaalilajeissa 5.4.2008 Vierumäellä.
Kilpailuvaliokunnan johdolla yhdessä viestintävaliokunnan kanssa saatetaan loppuun II luokan
tuomarikokeen suorittamismahdollisuus netin välityksellä sekä sääntöjen saaminen sähköiseen
muotoon.
Practical-, siluetti-, mustaruuti- ja kasa-ampumajaostot hoitavat itse tuomarikoulutuksensa (II ja I
luokka sekä ylituomarikoulutus) käyttäen kilpailutoiminnan yleissääntöjä lajille soveltuvin osin.
Tuomarikouluttajille laaditaan koulutuskalvot koulutussisältöjen yhtenäistämiseksi.
Tavoitteet:

Kilpailuissa osaavia tuomareita ja teknisiä asiantuntijoita riittävä määrä

Toimenpiteet:

Verkkopohjainen II luokan tuomarikoe, koulutukset

6.5. Viestintäkoulutus
Ampumaurheiluyhteisön viestinnän koulutus
Ampumaurheiluseurojen viestinnän kouluttaminen on yksilöllistä. Viestintävaliokunta ja viestintä- ja
markkinointipäällikkö tekevät yhteistyötä SM-kilpailujen järjestäjien kanssa ja pyrkivät
kouluttamaan yksilöllisesti kilpailujen tiedottajia.
Vuosien 2007-2008 aikana uudistettava Ampumaurheilunetti antaa alueille, lajeille ja valiokunnille
mahdollisuuden olla osana yhteistä sivustoa ja päivittää itsenäisesti omaa osiotaan. Viestintä- ja
markkinointipäällikkö tarjoaa mahdollisuutta alueille ja lajeille. Jokaiselle tarjouksen hyväksyvälle
lajille ja alueelle etsitään Ampumaurheilunetin sivuston osan ylläpitäjä. Viestintävaliokunta ja
viestintä- ja markkinointipäällikkö tekevät heidän kanssaan yhteistyötä.
Viestintävaliokunta ja viestintä- ja markkinointipäällikkö jatkavat huippuampujien ja
ampumaurheilutoimittajien ”Puhtaita osumia Pekingissä”-koulutusta. Yhteistyössä
valmennusjohdon ja Olympiakomitean kanssa huippu-urheilijat valmennetaan kohtaamaan median
valtava kiinnostus olympialaisissa. Viestintävaliokunta ja viestintä- ja markkinointipäällikkö
yhteistyössä valmennusjohdon ja lajijaostojen kanssa kouluttavat medioita ymmärtämään
olympialajeja. Koulutuksen keskeinen osa on toimittajien omakohtainen tutustuminen
olympialajeihin.
Tavoitteet:

Ampumaurheilunetin kehittäminen ja laajentaminen koko suomalaisen
ampumaurheilun yhteiseksi sivustoksi sekä seura-, laji- ja
valiokuntatiedottamisen kehittäminen

Toimenpiteet:

Tarjous lajeille, alueille ja valiokunnille yhteisestä Ampumaurheilunetistä sekä
sen koulutustilaisuuksien järjestäminen

6.6. Eettinen ja antidopingkoulutus
Suomen Ampumaurheiluliiton toimintojen arvolähtökohtana on eettisesti kestävä ja puhdas urheilu
kaikilla tasoilla. Työtä koordinoi työryhmä, jossa on edustettuna valmentajien, huippu-urheilijoiden
nuorison ja operatiivisen johdon edustus sekä liiton lääkäri. Eettiset ohjeet ja antidopingohjeet
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sisältyvät urheilijoiden ja valmentajien sopimuksiin sekä valmennuskoulutukseen. Valistustyö
pohjautuu liiton omaan eettisen työn ja antidopingtyön ohjelmaan sekä Kilpailutoiminnan
yleissääntöihin ja ohjeisiin että liikunnan ja urheilun Reilun Pelin ohjeisiin.
Tavoitteet:

Suomalainen ampumaurheilu on puhdasta ja toimii eettisesti kestävällä tavalla

Toimenpiteet:

Eettisen materiaalin uudistaminen, arvokeskustelut, asian liittäminen muihin
koulutussisältöihin

6.7. Ympäristökoulutus
Ympäristöasiantuntijoiden koulutusta jatketaan asiantuntijaverkon täydentämiseksi. Haasteena on
koulutustapahtumien ajoittaminen ja sijoittaminen siten, että seuroille tulee osanotto helpoksi ja
edulliseksi. Aloitetaan neuvottelut Suomen Urheiluopiston kanssa, että SAL:n ympäristökoulutus
olisi osa liikuntapaikkahoitajan ammattitutkintoa ja että ampumaurheilukeskusten vastaavat
ratamestarit suorittaisivat liikuntapaikkahoitajan ammattitutkinnon.
Tavoitteet:

Ympäristöosaamisen lisääminen, seuroihin ympäristöosaavia ratavastaavia,
urheilijat tuntevat vastuunsa ympäristöstään ja toimivat sen mukaisesti

Toimenpiteet:

Koulutusmateriaalin uudistaminen, yhteistyö Suomen Urheiluopiston kanssa,
yhteistyö muiden alan toimijatahojen kanssa, viestintä, julkaisut

7. VALMENNUSTOIMINTA
7.1. Huippu-urheilun valmennustoiminta
Painopistealueet ja päätavoitteet
Huippu-urheilun vuoden 2008 päätavoite on menestyä Pekingin 2008 olympialaisissa ja
paralympialaisissa. Yhteistyössä Olympia- ja Paralympiakomiteoiden kanssa tehostetaan ja
tuetaan Pekingiin valmistautuvien urheilijoiden valmentautumista.
Vuonna 2007 käynnistettyä liiton huippu-urheilun valmennusorganisaation sekä valmennuksen
uudistamista ja kehittämistä jatketaan vastaamaan nykypäivän huippu-urheilukriteerien
vaatimuksia. Tavoitteena on taata potentiaalisille ammattimaiseen harjoitteluun sitoutuneille
urheilijoille optimaaliset valmentautumisolosuhteet ja sitä kautta turvata kansainvälinen menestys
jatkossa.
Huippuampumaurheilun tulevaisuuden turvaamiseksi pitkällä tähtäimellä käynnistetään nuorten
huippu-urheiluohjelma, jonka tavoitteena on kehittää ja tehostaa lahjakkaiden nuorten ja uusien
kykyjen määrätietoista huippu-urheiluun tähtäävää valmentautumista.
Huippu-urheilun toimintamallit rakentuvat eettisesti ja taloudellisesti kestävälle pohjalle huomioiden
kokonaisvaltaisen vastuunkannon urheilijan elämänurasta.
Huippu-urheilutoiminnan painopiste on jatkossa edelleen ISSF:n olympialajeissa ja IPC:n
paralympialajeissa. Taloudellisessa ja muussa panostuksessa painopiste on tämän linjauksen
mukainen.
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Valmennusorganisaatio
SAL:n liittojohtoisen valmennusorganisaation operatiivisen rungon muodostavat valmennuksen
johtaja, lajien päävalmentajat sekä lajivalmentajat ja nuorten valmentajat.
Valmennusorganisaatiota edelleen vahvistetaan ja valmentajien palkkausta ja toimintaedellytyksiä
kehitetään. Valmennuksen johtajalla on kokonaisvastuu huippu-urheilutoiminnan ja -talouden
johtamisesta, suunnittelusta ja kehittämisestä sekä yhteistyöstä huippu-urheilun sidosryhmiin.
Päävalmentajat vastaavat sekä aikuisten että nuorten maajoukkuetoiminnan ja kansainvälisen
kilpailutoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Päävalmentajien apuna toimivat lajivalmentajat ja
nuorten valmentajat.
Valmennuksen johtajan operatiivisena apuna valmennusryhmä-, valintakriteeri-, tulosraja- ja
arvokisajoukkuevalmisteluissa toimii valmennuksen johtoryhmä (VJR), jonka muodostavat
valmennuksen johtaja (puheenjohtaja) ja lajien päävalmentajat.
Vuonna 2007 perustetun huippu – urheilun asiantuntijoista koostuvan kehittämisryhmän toimintaa
jatketaan tavoitteena huippu-urheiluvalmennuksen pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen kehittäminen
sekä liiton yhtenäisen ja kokonaisvaltaisen valmennuslinjan luominen.
Valmennuksen
johtaja

Nuorten
Olympiavalment
aja

Kiväärilajit

Haulikkolajit

Pistoolilajit

Olympia- ja
paralympiavalmentaja
Päävalmentaja

Olympiavalmentaja
Päävalmentaja

Olympiavalmentaja
Päävalmentaja

Nuorten
Olympiavalmentaja

Lajivalmentajat

Lajivalmentaja, skeet

Lajivalmentajat

Lajivalmentaja, para

Lajivalmentaja, trap + 2trap

Nuorten valmentaja

Nuorten valmentaja

Nuorten valmentajat

Tehoryhmä- ja aluevalmentajat

Tehoryhmä ja aluevalmentajat

Tehoryhmä ja aluevalmentajat

Kuva: Liiton valmennusorganisaatio 2008

Valmennuksen kehittäminen
Liittojohtoista maajoukkuevalmennusta tehostetaan edelleen ja valmennuksen painopisteenä on
päivittäisharjoittelun määrän ja laadun jatkuva parantaminen, kansainvälisyyden lisääminen ja
yksilöllisen valmennuksen kehittäminen. Valmentautumisen suunnitelmallisuutta, seurantaa ja
raportointia kehitetään tavoitteena vähintään olympiadin mittaiset laji- ja urheilijakohtaiset
suunnitelmat ja tavoitteet. Huippu-urheiluvalmennusta kehitetään yhteistyössä Olympia- ja
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Paralympiakomiteoiden kanssa. Tavoitteena on saada pistoolilajit Olympiakomitean
järjestelmätuen piiriin vuoden 2008 alusta.
Vuonna 2007 käynnistettyä tulosperusteisen valmennus- ja valintajärjestelmän kehittämistä
jatketaan ja maajoukkue- ja arvokilpailujen valintakriteerejä uudistetaan edelleen tavoitteena taata
kansainvälinen menestys. Valmennusryhmiin valitaan ne potentiaaliset urheilijat, joilta odotetaan
menestystä tulevissa arvokilpailuissa. Valmennustuet ja muu tukitoiminta suunnataan niihin
potentiaalisiin menestyslajeihin, joissa valmentautuminen ja urheilijoiden ja valmentajien toiminta
sekä asenne täyttävät huippu-urheilun kriteerit. Päätavoitteena on turvata menestys Pekingissä
2008, mutta toimenpiteet käynnistetään jo pitkällä tähtäimellä tavoitteena menestys vuoden 2012
ja 2016 olympialaisissa ja paralympialaisissa sekä muissa arvokilpailuissa.
Puolustusvoimat valmentaa Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen palveluksessa olevia
huippuampujia sekä Urheilukoulussa varuspalveluksensa suorittavia urheilijoita. Tämä toiminta
tukee osaltaan liiton valmennusjärjestelmää.
ISSF:n ei-olympialajien valmennustoimintaa kehitetään yhteistyössä Puolustusvoimien ja
lajijaostojen kanssa.
Jatketaan Kuortaneen ja Vierumäen valtakunnallisten valmennus- ja kehityskeskusten sekä
alueellisten harjoittelukeskusten ja Urheiluakatemioiden toiminnan ja olosuhteiden kehittämistä.
Tavoitteena on luoda olot huippuampumaurheilijoille ja valmentajille ammattimaiseen
valmentautumiseen ja valmennuksen kehittämiseen.
Valmennuksen tukitoimenpiteitä kehitetään edelleen tavoitteena liittää ne entistä kiinteämmäksi
osaksi kokonaisvaltaista ja ammattimaista valmentautumista. Kilpa- ja huippu-urheilun
tutkimuskeskuksen (KIHU) kanssa jatketaan yhteistyötä tutkimus- ja kehittämishankkeissa sekä
harjoittelun seuranta- ja testausjärjestelmien kehittämishankkeissa. Tutkimus- ja
kehittämishankkeet toteutetaan Opetusministeriön, Olympiakomitean ja liiton rahoituksella. Liiton ja
Lapuan patruunatehtaan välistä yhteistyötä jatketaan ja kehitetään tavoitteena saada suomalaisille
huippuampujille parhaat patruunat käyttöön. Lisätään kansainvälistä yhteistyötä ja tieto-taidon
hyödyntämistä suomalaisen valmennusjärjestelmän kehittämisessä.
Yhteistyössä Olympiakomitean, oppilaitosten ja harjoittelukeskusten kanssa kehitetään
maajoukkueurheilijoiden opintotukijärjestelmää ja noudatetaan SAL:n omaa eettistä ja
antidopingohjelmaa kaikilla tasoilla huippu-urheilussa.
Nuorten huippu – urheiluprojekti
Käynnistetään nuorten huippu-urheiluohjelma, jonka tavoitteena on turvata suomalaisen
huippuampumaurheilun tulevaisuus kehittämällä ja tehostamalla lahjakkaiden nuorten ja uusien
kykyjen määrätietoista huippu-urheiluun tähtäävää valmentautumista. Päivittäisharjoittelua,
harjoitteluolosuhteita ja urheilijoiden osallistumista kansainväliseen kilpailutoimintaan tuetaan.
Tavoitteena on saada kullekin lajiryhmälle ja urheilijalle ammattitaitoinen valmentaja, jonka
valmentajakoulutusta tuetaan. Nuorten kansainvälisten kilpailujen valintajärjestelmää ja kriteereitä
kehitetään tavoitteena kokonaisvaltaisen valmentautumisen tukeminen. Nuorten huippu urheiluprojektia kehitetään yhteistyössä tehoryhmä- ja aluevalmennustoiminnan kanssa.
Nuorten huippu-urheiluohjelma edistää vastuuntuntoista ja eettisesti kestävää huippuurheilutoimintaa. Ohjelma korostaa urheilijoiden kokonaisvaltaista kehittymistä huomioiden
siviilielämän (mm. opiskelu) vaatimukset ja auttamalla huippu-urheilijan ammatti- ja elämänuralla.
Maajoukkuetoiminta
Liitto vastaa ISSF-lajien maajoukkuetoiminnasta ja sen kehittämisestä. Maajoukkueryhmien
valintakriteerit ja perusteet ovat liitteenä.
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Maajoukkuetoiminnan päätavoitteena kaikissa ISSF-lajeissa on menestyminen 2009 EMkilpailuissa ja 2010 MM-kilpailuissa sekä olympialajien osalta 2012 Lontoon olympialaisissa.
Yhteistyötä valmennus-toiminnan osalta tehdään Puolustusvoimien kanssa.
Paralympialajien toimintojen siirtyminen SAL:n alaiseksi toiminnaksi on lisännyt tasa-arvoisuutta ja
monimuotoisuutta suomalaiseen ampumaurheiluun. Tavoitteena on edelleen toiminnan
vakiinnuttaminen ja kehittäminen vastaamaan vammattomien maajoukkuetoimintaa.
Paralympiamaajoukkueeseen valitaan potentiaaliset Pekingin paralympialaisten menestyjät.
Tavoitteet:

Olympia- ja paralympiamenestys, huippu-urheiluvalmennuksen ja
tulosperusteisen valmennusjärjestelmän kehittäminen sekä nuorten
valmennustoiminnan kehittäminen

Toimenpiteet:

Tuetaan Pekingiin valmistautuvien urheilijoiden valmentautumista,
valmennustoiminta ja valmennusjärjestelmän kehittäminen toteutetaan huippu –
urheilukriteerien ja tavoitteiden mukaisesti, panostetaan toiminnallisesti ja
taloudellisesti potentiaalisiin nuoriin

7.2. Muu valmennustoiminta
Ei- ISSF- lajien valmennustoiminta
Ei - ISSF- lajien valmennustoiminta on jaostojohtoista. Liitto avustaa perusampumavalmennuksen
järjestämisessä.

7.3. Tehoryhmätoiminta
Nuorten tehoryhmätoiminta tukee 15–20-vuotiaita lahjakkaita urheiluampujia ja heidän seurojaan
valmennuksessa ja valmennuksen suunnittelussa. Lajivalmentajien ja -jaostojen rooli toiminnan
tukemisessa on tärkeä. Vuoden 2008 aikana toimintaa on ainakin kiväärissä, pistoolissa ja
liikkuvassa maalissa.
Tehoryhmätoiminta perustuu pienryhmätoimintaan. Pienryhmät kokoontuvat 2-3 kertaa kaudessa.
Kaikki ryhmät kokoontuvat yhteisleirille kesäkuussa sekä testileireille marraskuussa.

7.4. Aluevalmennus
Aluevalmennuksen tavoitteena on tukea seuravalmentajia ja henkilökohtaisia valmentajia nuorten
valmennuksessa. Aluevalmennuksessa siirrytään liittojohtoiseen toimintamalliin ja siihen etsitään
yhdessä alue- ja lajijaostojen kanssa valmentajia ja kouluttajia.
Tavoitteet:

Valmennusjärjestelmän uudistaminen, avainvalmentajina osaavia,
ammattitaitoisia valmentajia, urheilijat saavat osaavaa valmennusta

Toimenpiteet:

Valmennusjärjestelmän uudistaminen, materiaalit, koulutus,
urheiluopistoyhteistyö
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8. KILPAILUTOIMINTA
Visio:

Kilpailutoiminta mahdollistaa urheilijan uran harrastajasta huippu-urheilijaksi.
Kilpailujärjestelmä kiinnostaa ja motivoi.

Kilpailutoimintaa järjestetään paikallistasolla (seurat), aluetasolla (laji- ja aluejaostot), kansallisella
tasolla (aluejaostot ja liitto) sekä kansainvälisellä tasolla (kv-liitot). Ampumaurheilun arvokilpailuja
ovat SM-kisat, maaottelut, PM-, EM-, MM- ja EC- ja MC-kilpailut sekä olympialaiset ja
paralympialaiset. Sarjajako kansallisessa kilpailutoiminnassa vaihtelee 8-70 vuosien välillä.
Kansainvälisessä kilpailutoiminnassa (ISSF - lajeissa) kilpaillaan nuorten (alle 20-v.) ja aikuisten
sarjassa, tyttöjen/naisten ja poikien/miesten sarjoissa erikseen. Ei- ISSF- lajeissa kilpaillaan
pääsääntöisesti aikuisten sarjoissa.

8.1. Kansainvälinen kilpailutoiminta
Suomalaiset osallistuvat kansainväliseen kilpailutoimintaan ISSF:n lajeissa, paralympialajeissa
sekä ns. ei-ISSF-lajien kansainvälisien liittojen järjestämiin PM-, EM-, MM-, ja EC- ja MCkilpailuihin.
Huippu-urheilun kansainvälinen kilpailutoiminta
Peking 2008 olympialaiset ja paralympialaiset
Huippu-urheilun vuoden 2008 päätapahtuma ovat elokuussa järjestettävät Pekingin olympialaiset
(ammunnan lajit 9. – 15.8.2008) ja syyskuussa pidettävät paralympialaiset (ammunnan lajit 6. –
12.9.2008).
Huippu-urheilun kansainväliset arvokilpailut 2008
Ilma-aseiden EM-kilpailut 24.2. – 3.3.2008 Sveitsi, Winterthur
ISSF:n lajien nuorten EM-kilpailut, kivääri- ja pistoolilajit 7. – 13.7.2008 Tsekki, Pilsen
Haulikkolajien EM-kilpailut 4.-15.7.2008 Kypros, Nicosia
Nuorten PM-kilpailut, haulikko-, kivääri- ja pistoolilajit 20.- 25.8.2008 Ruotsi, Göteborg
MM-kilpailut, liikkuva maali 10 m 20.-26.10.2008 Tsekki, Pilsen
Nuorten ilma-asemaaottelut Viro-Suomi 19.-20.1.2008, Viro
Nuorten, kivääri- ja pistoolilajien maaottelu Suomi-Viro paikka ja aika avoin
Maailmancupkilpailut 2008
Kaikki lajit
10. – 21.4.2008 Peking, Kiina, olympialaisten esikisat
Kivääri ja pistooli
21. – 30.3.2008 Rio De Janeiro, Brasilia
15. – 22.5.2008 München, Saksa
23. – 30.5.2008 Milano, Italia
Haulikko
1. – 11.5.2008
2. – 13.6.2008
14. – 22.6.2008
Tavoitteet:

Kerville, USA
Suhl, Saksa
Belgrade, Serbia
Menestys Pekingin olympialaisissa ja paralympialaisissa sekä muissa
kansainvälisissä arvokilpailuissa
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Toimenpiteet:

Valitaan huippu – urheilukriteerit täyttävät urheilijat kansainvälisiin kilpailuihin ja
tuetaan ja kehitetään urheilijoiden valmentautumista ja valmistautumista

Huippu – urheilun kansainvälisen kilpailutoiminnan valintajärjestelmä ja -kriteerit 2008
- katso liite
Ei-ISSF-lajien kilpailutoiminta
Ei-ISSF-lajeissa kilpaillaan pääsääntöisesti aikuisten sarjoissa. Ei-ISSF:n lajien arvokilpailuja ovat
PM-,EM- ja MM-kilpailut. Ks. kilpailut lajijaostojen toimintasuunnitelmista.
Kansainvälinen tuomaritoiminta
Liitto tarjoaa aktiivisesti kansainvälisiin tuomaritehtäviin suomalaisia kansainvälisen tuomarikortin
omaavia tuomareita ISSF:n, ESC:n ja NSR:n järjestämiin kansainvälisiin kilpailuihin. Liitto tukee
niitä henkilöitä, joilla on kansainvälinen tuomarikortti.
Tavoitteet:

Suomalaiset tuomarit ovat kysyttyjä ja osaavia, tavoitteena 40
kansainvälisen tuomarikortin omaavaa tuomaria

Toimenpiteet:

Kansainväliset tuomarikurssit, muu koulutus

8.2. Kansallinen kilpailutoiminta
Yleistä
Kansallinen kilpailutoiminta järjestetään SAL:n Kilpailutoiminnan yleissääntöjen ja ohjeiden
mukaisesti. Kilpailutoiminnan avainsanoja ovat mm. haasteellisuus, monipuolisuus,
maakunnallisuus, jämäkkyys, matala mukaantulokynnys ja tasa-arvo. Myös vammaisurheilijoille
taataan kilpailuihin osallistumismahdollisuus. Puhtaita osumia - strategian linjausten pohjalta
tullaan kehittämään myös kansallista kilpailutoimintaa. Vierumäelle valmistuvan ampumahallin
myötä kotimaassa järjestettävistä kilpailuista saadaan entistä laadukkaampia, kansainvälistä tasoa
vastaavia kilpailuja.
Nykyinen kilpailujärjestelmä
Vuoden 2008 aikana kansallisessa kilpailutoiminnassa toteutetaan edelleen vuonna 2002
hyväksyttyä kilpailujärjestelmää.
Seurataso
Seuroja kannustetaan järjestämään entistä mielenkiintoisempia ja hauskempia kilpailuja
kaikentasoisille ampujille.
Avoimet alueelliset kilpailut
Taitotasoon perustuvaa järjestelmää suositellaan ilma-asekilpailuihin. Vastaavat sarjajaot ovat
mahdollisia myös ruutiasekilpailuissa. Tukisarjojen mukana oloa kaikissa alueellisen tason
kilpailuissa suositellaan.
Kansalliset, ennätyskelpoiset kilpailut
Ilma-aseilla ennätyskelpoisia kilpailuja ovat: SM-kilpailut, SM-karsintakilpailut (5 kpl) ja anottaessa
aluemestaruuskilpailut (9 kpl) sekä kotimaassa järjestettävät katsastuskilpailut.
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SM-kilpailut
SAL:n alaisuudessa järjestetään virallisesti 36 lajissa SM-kilpailut. Uudeksi SM-kilpailulajiksi
esitetään ilmakiväärin 3 x 20 ls, jossa ammutaan makuulta, pystystä ja polvelta.
Ilma-aseiden SM-kisoihin pääsee karsintakilpailujen kautta.
Mestaruuskilpailujen ja ennätyskelpoisten kilpailujen järjestelyjen tasoa nostetaan erilaisilla
vaatimuksilla, koulutuksella, materiaalilla ja välineistöllä.
Ei-ISSF-lajien kilpailutoiminta
Ei-ISSF-lajeissa kilpaillaan pääsääntöisesti aikuisten sarjoissa. Kansallisen tason kilpailut myöntää
lajijaosto. SM-kilpailut hyväksyy liiton kilpailuvaliokunta lajijaoston esityksestä ja ne vahvistaa
liittohallitus.
SM-kisojen ajankohdat ja paikkakunnat
- katso liite.
Tavoitteet:

Osanottajamäärät kasvavat, kilpailut laadukkaimpia, kilpailujärjestelmä
motivoi, kilpailuihin helppo osallistua

Toimenpiteet:

Kilpailujärjestelmän kehittäminen, koulutukset, olosuhteet, viestintä,
sähköinen ilmoittautumisjärjestelmä, Vierumäki Areenan hyödyntäminen

Lasten kilpailutoiminta
Kaikissa seura- ja aluetason kilpailuissa myös lapsille tulee järjestää tukisarjat. Lapsille
tarkoitettujen Kultahippukilpailujen ilma-asekauden maakuntakilpailut järjestetään vuosittain ajalla
1.10. – 30.1. ja aluekilpailut 17.2. mennessä. Maakunta- ja aluekilpailuiden järjestämisestä vastaa
aluejaosto yhteistyössä seurojen kanssa. Kultahippufinaali ilma-aseilla järjestetään 8.-9.3.
Mikkelissä. Ruutiasefinaali järjestetään 9.8. Sodankylässä.
Tavoitteet:

Lapsilla tulee olla mahdollisuus kilpailla omalla kotipaikkakunnallaan tai
lähialueella.

Toimenpiteet:

Lasten kilpailutoiminnan koordinoinnista vastaa nuorisovaliokunta yhdessä
aluejaostojen kanssa.

Kilpailulisenssit ja vakuutukset
Kilpailulisenssi on pakollinen SAL:n alaiseen kilpailutoimintaan osallistuville kaikissa kilpailuissa
(sekä kansainvälisissä että kansallisissa) lukuun ottamatta seurojen sisäisiä ja kahden seuran
välisiä kilpailuja. Lisenssikausi on lokakuun alusta (1.10) seuraavan vuoden syyskuun loppuun
(30.9). Lisenssejä valvotaan pistokokein.
A. Kilpailulisenssi
Yli 20-vuotiailla ampujilla on oltava kaikissa kilpailuissa peruslisenssi, lukuun ottamatta seuran
sisäisiä ja kahden seuran välisiä kilpailuja. Lisenssiin sisältyy lisenssikortti, vakuutus ja kilpailulupa.
B. Nuorisolisenssi
Alle 20-vuotiailla ampujilla on oltava kaikissa kilpailuissa nuorisolisenssi, lukuun ottamatta seuran
sisäisiä ja kahden seuran välisiä kilpailuja. Lisenssiin sisältyy lisenssikortti, vakuutus ja kilpailulupa.
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C. Kultahippulisenssi
Kultahippulisenssi on kaikille alle 16-vuotiaille tarjottava palvelu. Lisenssi sisältää vakuutuksen ja
kultahippuampujan passin. Lisenssillä voi osallistua kaikkien kilpailujen tukisarjoihin. Lisäksi
tavoitteena on rekisteröidä valtakunnallisesti kaikki alle 16-vuotiaat lajin harrastajat.
D. Seniorilisenssi
Seniorilisenssi on tarkoitettu lisenssikauden aikana 70 vuotta täyttäville henkilöille ja SIU:n
ampujille. Lisenssiin sisältyy lisenssikortti, vastuuvakuutus ja kilpailulupa. Vammaisampujilla on
oikeus lunastaa myös normaali kilpailulisenssi.
E. Harrastelisenssi
Lisenssi sisältää vakuutuksen. Kilpailutoimintaan osallistumiseen tarvitaan joku kohtien A, B, C tai
D lisenssi.
Vakuutukset
SAL on vakuuttanut kaikki seuroissa vapaaehtoistyössä mukana olevat toimijat ns. Tupla Turvavakuutuksella, joka sisältää sekä tapaturma- että vastuuvakuutuksen.
Tavoitteet:

Kaikki ampumaurheilun toimijat ja urheilijat ovat vakuutusturvan piirissä

Toimenpiteet:

Lisenssi- ja vakuutusjärjestelmän kehittäminen yhteistyössä Pohjolan
kanssa

9. NUORISO- JA HARRASTUSTOIMINTA
9.1.

Painopistealueet ja päätavoitteet

Nuoriso- ja harrastetoiminnan painopisteinä vuonna 2008 ovat valmentaja- ja ohjaajakoulutus,
nuorten valmennus sekä nuorten seuratoiminnan kehittäminen. Läpileikkaavana teemana on
eettisesti kestävä toiminta. Toimintoja tukevana resurssina on nuorisotoiminnan
avaintoimijaverkosto.
Päätavoitteena on lisätä seuratoiminnassa mukana olevien koulutettujen ohjaajien ja valmentajien
määrää sekä kehittää heidän osaamistaan (kts. valmentajakoulutusjärjestelmän uudistaminen
kappale 7). Nuorten harraste- ja vaikuttajahankkeen myötä tavoitteena on lisätä nuorten
osallisuutta seuratoiminnan suunnittelussa ja hakea nuorilta itseltään ideoita seuratoiminnan
kehittämiseen. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on nuorten seuratoiminnan ja harrastetoiminnan
kehittyminen ja monipuolistuminen.

9.2.

Reilusti radalla

Seuroja kannustetaan eettisesti kestävään toimintaan, jotta jokainen mukana oleva kokee
ampumaurheilun reiluksi ja oikeudenmukaiseksi lajiksi. Eettisiä asioita tuodaan esille ohjaaja- ja
valmentajakoulutuksissa, koulutusmateriaaleissa ja lehdessä ”Reilusti Radalla” -sloganin avulla.
Pääteemoina ovat:
- seuratoiminnan sosiaalisuus,
- rehellisyys ja oikeudenmukaisuus,
- toimintaa lasten ehdoilla ja
- monipuoliset tekemisen mahdollisuudet.
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9.3. Avaintoimijaverkoston toiminta
Toimijoiden välistä vuoropuhelua edistetään avaintoimijaverkoston kautta. Verkostossa mukana
olevat henkilöt tuovat seurojen, aluejaostojen ja lajijaostojen näkemyksiä ampumaurheilun
nuorisotoiminnan kehitystyöhön. Avaintoimijaverkoston rungon muodostavat nuorisovaliokunnan
jäsenet, alue- ja lajijaostojen nuorisovastaavat. Verkosto on avoin kaikille, jotka haluavat olla
mukana kehittämässä ampumaurheilun nuorisotoimintaa. Avaintoimijaseminaarit järjestetään
huhtikuussa ja syyskuussa.

9.4. Nuorten harraste- ja vaikuttajahanke
Uutena toimintamallina nuorten seuratoiminnan kehittämisessä nuoret itse otetaan mukaan
toiminnan suunnitteluun.
Nuorten harraste- ja vaikuttajahankkeen tavoitteena on lisätä nuorten osallisuutta ja vahvistaa
heidän vaikuttamismahdollisuuksia omassa seurassaan.
Nuorten ideoimien toimintamallien toivotaan innostavan nuoria pysymään mukana
ampumaurheilun parissa ja houkuttelevan uusia harrastajia tulemaan mukaan.
Vuoden 2008 aikana tuetaan pilottihankkeena viittä seuraa nuorten ryhmien perustamisessa.
Ryhmien toiminnasta kerrotaan Urheiluampujalehdessä ja avaintoimijaseminaareissa.
Pilottihankkeiden myötä hyväksi todetut toimintamallit ovat kaikkien seurojen käytettävissä.

9.5. Ampumakoulutoiminnan tukeminen
Seuran järjestämä ampumakoulu on paras tapa aloittaa urheiluammunnan harrastaminen.
Seurojen ampumakoulutoimintaan on tarjolla lajiesitteitä sekä ilmapistoolin ja – kiväärin
perustekniikan oppaita.
Lasten ampumaurheiluharrastuksen aloittamista varten kehitetyn ns. Kultahipputoiminnan tarkoitus
on antaa alle 15-vuotiaille kiva mahdollisuus olla mukana seura- ja kilpailutoiminnassa.
Tukiammunnan, Kultahippujen kilpailujärjestelmän, ohjaajakoulutusten ja
ampumakoulumateriaalien myötä lasten ampumakoulutoiminnan järjestäminen on tehty seuroille
mahdollisimman helpoksi.

9.6. Kilpailutoiminta
Nuoriso- ja harrastetoiminnan sektorin tavoite kilpailutoiminnassa on se, että siitä löytyy kaikille
sopiva tapa osallistua kilpailuihin, mitata osaamistaan itsensä ja muiden kanssa sekä kehittyä
ampujana.
Nuorisovaliokunta tarkastelee kilpailutoimintaa ja -järjestelmää lasten ja nuorten näkökulmasta.
Nuorisovaliokunta osallistuu nuorten kilpailutoiminnan kehittämiseen ylläpitämällä vuoropuhelua
aluejaostojen ja lajijaostojen sekä kilpailuvaliokunnan kanssa. Nuorten kansallisia sarjoja koskevat
päätökset tekee kilpailuvaliokunta.

9.7. Leiritoiminta
Jäsenseurojen ja aluejaostojen järjestämiä leirejä tuetaan osallistumalla niiden
ennakkomarkkinointiin ja tarjoamalla niiden käyttöön esitteitä ja markkinointimateriaalia. Lisäksi
tehdään yhteistyötä SLU -alueiden kanssa, jotta ampumaurheilu on mahdollisimman monen
kesäleirin lajivalikoimassa.
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9.8. Sinettiseurat
Sinettiseurat ovat eri lajien nuorisourheilun laatuseuroja, jotka ovat saaneet Sinetin tunnustukseksi
laadukkaasta nuorisotyöstä. Sinetti myönnetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan, minkä jälkeen
tehdään seura-arviointi. Sinettiseurat sitoutuvat laatimiensa tavoitteiden mukaiseen toimintaan
sekä raportoimaan toiminnastaan. Sinettiseurojen edellytetään osallistuvan sinettiseuroille
järjestettäviin tapaamisiin.
Ampumaurheilun sinettiseurat vuoden 2008 alussa ovat: Hämeenlinnan Ampumaseura (HlAS),
Härmän Seudun Ampujat (HSA), Kankaanpään Ampujat (KaA), Lehtimäen Ampujat (LehA),
Mikkelin Ampujat (MA), Posion Ampujat (PosA), Siilinjärven Urheiluampujat (SiUra) ja Sodankylän
Ampujat (SodA). Pieksämäen Seudun Ampujat (PiekSA) on hakemassa Sinettiseuraksi.
Vuoden 2008 aikana tehdään Sinettiseurojen arviointi ja päätetään, mitkä seurat voivat jatkaa
Sinettiseuroina. Sinettiseuratapaamiset järjestetään keväällä ja syksyllä avaintoimijapäivien
yhteydessä.
Tavoitteet:

Päätavoitteena on lisätä seuratoiminnassa mukana olevien koulutettujen
ohjaajien ja valmentajien määrää sekä kehittää heidän osaamistaan.
Lisätä nuorten osallisuutta ja vahvistaa heidän vaikuttamismahdollisuuksia.
Löytää uusia toimintamuotoja nuorten seurantoimintaan.
Kehittää toimintaa siten, että jokainen mukana oleva harrastaja kokee
ampumaurheilun reiluksi lajiksi ja löytää itselleen sopivan tavan olla mukana
lajin parissa.

Toimenpiteet:

Tuotetaan ampumakoulumateriaalia ja järjestetään ohjaajakoulutuksia.
Autetaan seuroja perustamaan nuorten ryhmiä ja antamaan nuorille
vaikutusmahdollisuuksia. Kerrotaan ryhmien toiminnasta lehdessä ja
avaintoimijaseminaareissa.
Reilusti Radalla pääteemoja tuodaan esille koulutuksissa, lehdessä ja
materiaaleissa.
Avaintoimijaseminaarit järjestetään huhtikuussa ja syyskuussa.

10. OLOSUHTEET JA YMPÄRISTÖ
Visio:

Puhtaita osumia viihtyisällä ampumaradalla

SAL:n olosuhde- ja ympäristöasioita käsitellään Ympäristövaliokunnassa, jossa on eri ympäristö- ja
ampumatoiminnan asiantuntijoita. Ympäristövaliokunta toteuttaa voimassaolevan toiminnan
päälinjauksia. Ympäristön huomioiminen on yksi sallilaisen toiminnan peruskulmakiviä.
Tavoitteet:

Seuroissa ympäristövastaavia, urheilijat tuntevat vastuunsa ympäristöstä ja
toimivat sen mukaisesti, SAL tunnetaan osaajana ympäristöasioissa,
varmistetaan toimintaolosuhteet

Toimenpiteet:

AMPU- hankeen aloitus, Ympäristöasiantuntijoiden koulutuksen jatkaminen
alueille ja seuroille, Ympäristökoulutus-materiaalin ajantasaistaminen (PIMA
asetus), Ympäristökatselmukset SM ja kansainvälisen tason kisoissa
jatkuvat, Ympäristöjärjestelmän ja seuratason ympäristöohjelmien
valmistelu, ESC:n ympäristötyöryhmän ja WFSA:n työhön osallistuminen,
SAL ympäristöjulkaisut, Yhteistyö eri toimijatahojen kanssa, Vierumäki
Areenan hyödyntäminen, SAL:n ympäristöpalkinto
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10.1. Olosuhdestrategian teon aloitus
Ampumaratojen luokituksen edistyessä eri alueiden toiminnallisten olosuhteiden ja
suorituspaikkojen strategian valmistelu mahdollistuu. Tämä liittyy myös eri maakuntaliittojen
alueilla käynnissä oleviin ja alkaviin maakuntakaavan tarkennuksiin.

10.2. AMPU-hanke
Vuoden 2008 aikana käynnistetään ns. AMPU-hanke, jonka perusajatus on ampumaharrastuksen
kehittäminen tilaaja-tuottaja mallin pohjalta.
Hanke jakaantuu selkeästi toiminnan kehittämiseen, jonka tuloksena on ampujien lisensioiminen
”Shooting Card” idean mukaisesti ja toisaalta suorituspaikkojen (ampumakeskukset,
ampumaradat) kehittämiseen. Kokonaistavoitteena on taata ja turvata koko maahan yhtenäiset,
turvalliset, viranomaismääräysten mukaiset, toiminnalliset ja koulutukselliset edellytykset
vapaaehtoiselle, järjestäytyneelle ampumaharrastukselle ja sen kehittämiselle tulevaisuudessa.
Hanke on yhteishanke muiden ampuma- ja asealan järjestöjen kanssa. Hanketta hallinnoi SAL.

10.3. Pääkaupunkiseudun ampumaradat
Yhteistyössä muiden ampuma-alan järjestöjen sekä moottoriurheilijoiden kanssa vaikutetaan
viranomaisiin ja päättäjiin pääkaupunkiseudun ampumarataolosuhteiden parantamiseksi.
Kartoitetaan paikkoja mahdollisille ampumakeskuksille.

10.4. Vierumäki Areena-projekti
Vierumäelle rakentuu ensimmäinen ampumaurheilun valtakunnallinen valmennuskeskus.
Valmennuskeskuksen muodostaa ampumahalli, joka valmistuu helmikuussa 2008. Halliin tulee
ampumapaikat sekä ilma- että ruutiaseille (kivääri/pistooli), Ampumapaikkoja sekä ilma- että
ruutiasepuolella on 60 kpl. Rata varustetaan myös elektronisin taululaittein. Keskus täyttää
nykyiset ympäristövaatimukset ja toimii alansa esimerkkilaitoksena.
Areenan vihkiäistilaisuus pidetään Ilma-aseiden SM-kisojen yhteydessä 14.-16.3.2008.

10.5. Ympäristökatselmukset
Ympäristökatselmuksia jatketaan tulevana vuonna SM-tason kisajärjestelyjen osalta
aikaisemmassa laajuudessaan. Uutena asiana katselmuksissa suoritetaan myös ampumaradan
luokitus.

10.6. Ympäristöjärjestelmän ja seuratason ympäristöohjelman valmistelu
Ympäristöpolitiikan hyväksymisen jälkeen määritellään, mitä osioita kuuluu SAL:n
ympäristöjärjestelmään. Tämän jälkeen aloitetaan seuratason ympäristöohjelmien valmistelua
koskevien ohjeiden teko.

10.7. Kansainvälinen ympäristötyö
Otetaan osaa ESC:n ympäristötyöryhmän työhön ja tehdään tunnetuksi suomalaista
ampumaurheilun ympäristöosaamista. Lisäksi osallistutaan Ase- ja ampuma-alan maailman liiton
(WFSA) järjestämiin seminaareihin mahdollisuuksien mukaan.
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10.8. Yhteistyö muiden toimijatahojen kanssa
SAL jatkaa yhteistyötä muiden ammuntaa harjoittavien ja sitä lähellä olevien tahojen kanssa. Näitä
tahoja ovat mm. molemmat metsästäjäjärjestöt, reserviläisjärjestöt ja niiden urheiluliitto. Lisäksi
yhteistyötä tehdään ampuma-alan viranomaistahojen kanssa. Yhteistyö kohdistuu lähinnä
ampumarata-asioihin ja myös lainsäädäntötyöhön. Yhteistyötä tehdään lisäksi Opetusministeriön,
Sisäasiainministeriön ja Ympäristöministeriön sekä maakunnallisten ympäristökeskusten että
Suomen Ympäristökeskuksen kanssa.

11. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Viestinnän visio: Suomalaisilla on myönteinen mielikuva ampumaurheilusta.
Viestinnän visio toteutuu avoimella, uskottavalla ja säännöllisellä viestinnällä, jota toteuttavat
yhteistyössä seurat, alueet, valiokunnat, jaostot, valtuusto, hallitus, yksittäiset ampumaurheilijat
sekä Ampumaurheiluliiton toimisto.

Viestinnän painopisteet
11.1. SAL:n sisäisen viestinnän kehittäminen
Viestintä- ja markkinointipäällikkö vastaa liiton sisäisestä viestinnästä, jonka tavoitteena on
yhteisöllisyyden rakentaminen. Liiton toimielimillä tulee olla tiedotussuunnitelma ja että toimielinten
toimintasuunnitelmat ja päätökset ovat seurojen ja niiden jäsenten tiedossa.
Liiton sisäinen tiedotus painottuu yhä enemmän ampumaurheilunettiin, jonka uusi työkalu otetaan
käyttöön viimeistään alkuvuodesta 2008. Työkalu antaa lajeille ja valiokunnille mahdollisuuden
päivittää itsenäisesti omia osioitaan. Urheiluampuja-lehti muokkaantuu liiton tiedotuslehdestä
enemmän lajin markkinointimediaksi, jonka sisältöä vakioidaan.
Urheiluampujan aineisto- ja ilmestymispäivät
Aineistopäivä Ilmestymispäivä
1/2008
21.01.2008
18.02.2008
2/2008
10.03.2008
10.04.2008
3/2008
02.06.2008
30.06.2008
4/2008
11.08.2008
05.09.2008
5/2008
06.10.2008
31.10.2008
6/2008
10.11.2008
11.12.2008.
Kilpailukalenteri toimii tehtävässään hyvin. Kilpailukalenteri ilmestyy maaliskuussa. Se käsittää
ajanjakson 1.4.2007-31.3.2008.
Viestintä- ja markkinointipäällikkö jatkaa seura-, laji- ja valiokuntatiedottajaverkostojen
kouluttamista.
Tavoitteet:

Ampumaurheiluliiton alueet, lajit ja valiokunnat ottavat käyttöön uuden
Ampumaurheilunetin sekä huolehtivat päivityksestä omalta osaltaan

Toimenpiteet:

Uuden nettityökalun käyttökoulutus
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11.2. SAL:n ulkoinen viestintä eli tiedotusvälineiden palveleminen
Ampumaurheiluliitto pyrkii lisäämään palstatilaansa ja ohjelma-aikaansa tiedotusvälineissä
palvelemalla tiedotusvälineitä monipuolisesti ja yksilöllisesti. Ulkoisen viestinnän tärkein tehtävä on
kansainvälisistä kilpailuista tiedottaminen nopeasti ja luotettavasti. Tiedotepalvelun tueksi
ampumaurheilunetissä ylläpidetään kuvapankkia ampumaurheilun huippu-urheilijoista, jotta
tiedotusvälineet voivat käyttää hyödyksi valmiina juttuja ja kuvia.
Toimintavuoden päätapahtuma on Pekingissä järjestettävät olympialaiset, joissa kilpailee
kahdeksan suomalaisampujaa. Olympialaisiin akkreditoinnin hankkinut viestintä- ja
markkinointipäällikkö kouluttaa urheilijoita kohtaamaan median sekä avustaa olympiauutisointiin
valmistautuvia sekä olympialaisissa työskenteleviä toimittajia.
Keskeisten huippu-urheilua seuraavien medioiden toimittajia tutustutetaan lajiin ja huippuampujiin
ammuttamalla heitä. Painopistemediat ovat Yle, Suomen Tietotoimisto STT, Helsingin Sanomat,
MTV3 sekä Nelonen, jonka osana on Urheilukanava.
Tavoitteet:

Ampumaurheilun laadukas ja laaja uutisointi Pekingin olympialaisista sekä
ampumaurheilun kansainvälisistä arvokilpailuista

Toimenpiteet:

Viestintä- ja markkinointipäällikkö järjestää olympiaedustajien ja toimittajien
yhteisiä tapaamisia sekä sopii yhteistyöstä mediakohtaisesti

11.3. Toimintasuunnitelman numeerinen tavoiteosa
Asia
Urheiluampuja-lehti
Uutisia tiedotusvälineisiin
Internetin kävijämäärä
Uutiset internetissä
Tv-näkyvyys
Kuvallisia lehtijuttuja
Urheiluampujan ilmoitusmyynti

Tavoite 2008
6 numeroa
250
750 / päivä
500
360 minuuttia
1000
50.000 euroa

11.4. Lajimarkkinointitapahtumat
Vuotuista ampumaurheiluviikkoa vietetään 19.-25.5.2008. Viikon aikana seurojen alue- ja
lajijaostojen toivotaan järjestävän ampumaurheilun esittelytilaisuuksia. Liitto tukee seuroja ja alueja lajijaostoja lajimarkkinointitapahtumien järjestämisessä sekä alueellisiin ja paikallisiin
tapahtumiin osallistumisessa tuottamalla esitteitä ja markkinointimateriaalia.
Toimintavuoden aikana osallistutaan kahteen valtakunnalliseen suurtapahtumaan yhdessä alue- ja
lajijaostojen kanssa: Kansainväliset Erämessut 5.-8.6.2008 Riihimäellä sekä Suomen
Maatalousnäyttely 31.7-3.8.2008 Lahdessa.

11.5. SAL:n Ympäristöjulkaisusarja
Aloitetaan SAL:n julkaisusarja, mihin tulee ampumaurheilun ympäristökysymyksiä ja ammunnan
olosuhteita käsitteleviä julkaisuja.

11.6. Tilastointi
Kaikki tilastokelpoisten kilpailujen tulokset tilastoidaan sähköiseen muotoon. tilastoinnin
julkaiseminen tapahtuu yhteistyössä kilpailuvaliokunnan kanssa.
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Tavoitteet:

Tiedon jakaminen ampumaurheilusta harrastuksena. Saada uusia
harrastajia seuroihin. Tiedon jakaminen ja seurojen auttaminen
ympäristöasioissa

Toimenpiteet:

Lajiesitteiden, tilastojen sekä markkinointi- että ympäristömateriaalien
tuottaminen, valtakunnallisiin tapahtumiin osallistuminen.

12. PALKITSEMISET JA HUOMIONOSOITUKSET
Liiton järjestö- ja kilpailutoiminnan palkitseminen perustuu liittovaltuuston hyväksymään
palkitsemissääntöön. Liiton ansiomerkkejä ovat pronssinen, hopeinen ja kultainen ansiomerkki,
joita seurat ja jaostot voivat hakea liittohallitukselta.
Urheilijoilla on vastaavasti Ampujan pronssinen, hopeinen ja kultainen ansiomerkki sekä kultainen
ansiomerkki jalokivellä varustettuna.
Liiton korkein huomionosoitus on SAL:n Kultaviiri. Kultaista viiriä ei voi hakea, vaan sen myöntää
liittohallitus ilman hakemusta.
Lisäksi urheilijoilla on oma hallituksen hyväksymä arvokisamenestykseen perustuva
palkitsemisjärjestelmänsä.
Seurat voivat hakea myös SAL:n Ympäristöpalkintoa, joka on suuruudeltaan 2000 €. Palkinto
voidaan myöntää seuralle tai myös yksityishenkilölle. Palkintoa haetaan SAL:n ympäristövaliokunnalta ja siitä päättää SAL:n hallitus.
Huomionosoituksia jaetaan liitovaltuuston kokousten, SAL:n kokousten yhteydessä sekä Vuoden
Parhaiden palkitsemistilaisuudessa ns. Grande Finalessa.
Nuorisovaliokunta valitsee vuoden Kultahippuampujan, -ohjaajan ja seuran marraskuussa.
Lajijaostoja ja aluejaostoja kehotetaan palkitsemaan myös nuoria ja nuorisotoiminnassa mukana
olevia toimijoita.

13. LAJIJAOSTOJEN TOIMINTA- JA
TALOUSSUUNNITELMAT 2008
13.1. KIVÄÄRIJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008
1. Yleistä
Kiväärijaoston tavoitteena on kehittää kivääriammunnasta entistä mielenkiintoisempi laji, niin
ampujille kuin myös katsojille. Suunnitelmissa on erilaiset pudotuskilpailut ja useamman päivän
kestävä cup-kilpailu.
Jaosto pitää vuoden aikana 2-3 kokousta kilpailujen ja lajiparlamentin yhteydessä.
Lajiparlamentissa palkitaan kauden aikana parhaat ampujat.
2. Kilpailutoiminta
Jaosto järjestää, seurojen toimiessa vetäjinä, ilma-aseilla ja pienoiskiväärillä joukkuesarjakilpailut
kotiratakilpailuna.
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Jatketaan Ilmakiväärin asentokilpailun kehittämistä niin, että siitä saadaan mielenkiintoinen SMkilpailu tapahtuma.
Järjestetään nais- ja junioriampujille 300 metrin ampumatapahtuma kevään aikana.
3. Tiedotustoiminta
Jaosto tiedottaa kivääriampujia koskevista asioista Urheiluampuja-lehdessä ja liiton Internetsivuilla. Tiedotusvastaavana jaostossa toimii Henri Häkkinen.
4. Yhteistoiminta
Nuorisovaliokunnan kanssa tehdään yhteistyötä nuorten ampujien pitämiseksi hienon harrastuksen
parissa myös aikuisiässä.
5. Talous
Jaoston tulot muodostuvat liiton antamasta tuesta. joka käytetään pääosin hallintokuluihin.
Kulupuolen muodostavat kokous ja matkakulut, mikäli niihin on perusteita. Lajiparlamentin
palkitsemis- ja järjestämiskustannukset muodostavat osan jaoston kuluista.

13.2. PISTOOLIJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008
1. Johdanto
Pistoolijaosto toimii SAL:n liittohallituksen asiantuntijaelimenä pistoolilajien kilpailu- ja
sääntöasioissa. Asiat esitetään tarvittaessa kilpailuvaliokunnan välityksellä liittohallitukselle. Jaosto
toimii pistooliampujien edunvalvojana ja yhteyselimenä liiton muuhun toimintaan. Niin huipuille kuin
harrastajillekin jaosto pyrkii kehittämään kiinnostavia kilpailutoiminnan muotoja.
2. Talous
Talous perustuu liittovaltuuston hyväksymään liiton talousarvioon. Varoja hankitaan pistoolilajien
sarjakilpailuilla jaa mahdollisesti AMMU-liigan tuloilla. Menot aiheutuvat kokouskuluista,
palkitsemisista ja mahdollisista kilpailujen järjestämisistä. Jaosto on laatinut talousarvion vuodelle
2007. Liiton tuki jaoston hallinnon kuluihin on 2000 €.
3. Kansainvälinen toiminta
Jäsenistöä kannustetaan osallistumaan kaikkeen kansainväliseen niin kilpailu- kuin
tuomaritoimintaan kokemusten kartuttamiseksi. Jaosto pyrkii vaikuttamaan huippu-urheilijoiden
valintoihin arvokisoihin.
4. Järjestötoiminta
Mahdollisuuksien salliessa pyritään käynnistämään visuaalinen viestintä liiton internetsivujen
pistooliosiossa.
Hyvien ja onnistuneiden kilpailutapahtumien järjestämiseksi jatketaan yhteistoimintaa
kilpailuvaliokunnan kanssa.
5. Kilpailutoiminta
Jaosto järjesti yhteistyössä OMAS:n kanssa pistoolisarjakilpailut ilmapistoolilla 2007. Tätä tullaan
jatkamaan myös vuonna 2008.
Mahdollisuuksien mukaan järjestetään sarjakilpailuja myös ruutiaseilla.
Jaosto ylläpitää kotimaista rankingia ja pyrkii etsimään rankingkilpailuiksi kotimaisia
huipputapahtumia ja nostamaan näiden kilpailujen tasoa.
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13.3. RIISTAMAALIJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2008
1. Hallinto
Jaosto pitää tarvittaessa puhelinkokouksia. Lajiparlamentin yhteydessä pidetään kokous.
2. Kilpailutoiminta
Kts riistamaalijaoston kilpailukalenteria netissä (www.riistamaalijaosto.sporttisaitti.com).
3. Valmennustoiminta
Koska resurssit ovat pienet, jaoston valmennustoiminta kohdistetaan pääasiassa nuoriin ampujiin.
4. Leiritys ja koulutus
Samoin kuin valmennus, leiritys kohdistuu pääsääntöisesti nuoriin.
Talvikaudella järjestetään kaksi leiriä ja kesällä yksi.
Leirityksen hoitaa pääosin Pasi Wedman.
5. Talous
Talousarvio pysyy liiton tuen puitteissa.

13.4. HAULIKKOJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2008

1. Yleistä
Haulikkoammunnan harrastajia on käynyt radoilla kuluneen kauden aikana edelleen enenevissä
määrin edellisiin vuosiin verrattuna.
Haulikkojaosto osallistuu Riihimäen Erämessuille 5.-8.6.2008. Jaosto osallistuu ampujien ja
jaoston jäsenten voimin merkittävien yhteistyökumppaneiden osastoille sekä myös SAL:n
osastolle. Messuille viedään haulikkosimulaattori ja sen käyttöön perehdytetään riittävästi
henkilöitä.
Nuorten aktivoiminen sekä alkeisopetuksen järjestäminen nostetaan jaoston tärkeimpien tehtävien
joukkoon. Ampujien määrän ja erityisesti nuorten lisääntyminen antaa lisäarvoa lajille ja siten
turvaa myös lajin olemassaoloa. Lisäksi panostamme nuorten ja naisten valmentamiseen
yhteistyössä SAL:n valmennuksen johtajan, Leena Paavolaisen kanssa.
Haulikkojaosto kokoontuu järjestäytymiskokoukseen heti vuoden alussa. Kokouksia pidetään
keväällä ennen kauden alkua, kesällä jonkun kilpailun yhteydessä ja syksyllä ennen
lajiparlamenttia. Haulikkojaosto järjestää syksyllä myös pikkuparlamentin, jossa tehdään
toimintasuunnitelma vuodelle 2009. Näin voidaan toimittaa yhteiseen parlamenttiin valmis
suunnitelma. Mikäli erityistä tarvetta esiintyy, voidaan järjestää ylimääräisiä kokouksia. Yhteyttä
jaoston jäsenten kesken pidetään sähköpostin sekä puhelimen välityksellä.
2. Tavoitteet
2.1 Arvokisojen järjestämismahdollisuudet MM 2011 ja WC 2010-2011 ja senioreiden EMkilpailut 2008 / 2009
Haetaan edellä mainittuja kilpailuita järjestettäväksi Suomessa.
2.2 Lajin markkinointi
Osallistutaan Riihimäen erämessuille 5.-8.6., jonne toivotaan mukaan jaoston jäseniä ja ampujia
esittelijöiksi. Mukaan tulee myös Urheilukoulun ampujia.
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2.3 Tuomarikoulutukset
Jaoston järjestämistä kursseista tullaan tiedottamaan SAL:n internet-sivuilla ja jaoston omilla
sivuilla. Ylituomari-kurssi 5.4. 2008 Vierumäellä
3. Kilpailutoiminta ja valmennustoiminta
3.1 Olympialaiset Peking 2008
Painopiste kansainvälisissä kilpailuissa keskittyy Pekingissä järjestettäviin Olympialaisiin. Kilpailut
ampuma-lajien osalta ammutaan 9.-17.8.2008. Suomelle olympiapaikat on ammuttu naisten
trapissa (Satu Mäkelä-Nummela) ja naisten skeetissä (Marjut Heinonen).
Jaosto tukee joukkueiden osallistumista Eurooppa GP-kilpailuun maksamalla osallistumismaksut
niiden ampujien osalta, jotka kuuluvat nimettyihin joukkueisiin
3.2 Näyttökilpailut 2008
Näyttökilpailuiksi kelpaavat alla luetellut kilpailut.
WC-osakilpailut:
Peking, CHN 10.-21.4.
Kerrville, USA 1.-11.5.
Suhl, GER 2.-13.6
Belgrad, SRB 14.-22.6.
EM-kilpailu
Nicosia, CYP 5.-12.7.
Nuorten GP
Suhl, GER 30.4.-4.5.
4. Jaoston jäsenet ja toimenkuvat
Jaostoon kuluu puheenjohtajan lisäksi seitsemän jäsentä, jotka huolehtivat mm. kilpailuasioista,
tuomarikoulutuksesta, tilastoinnista, nuoriso-koulutuksesta, jaoston rahatilanteesta ja sihteerin
tehtävistä. Lisäksi jaoston ulkopuolelta toimintaan osallistuvat lajien päävalmentajat.
Jaoston jäsenten tehtävät:
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Kilpailupäällikkö
Sporting-asiat
Jäsen
Nuorisoasiat
Tiedotus ja tuomarikoulutus
Sääntöasiat, tekninen asiantuntija (ulkopuolinen jäsen)
Urheilukouluyhteys
(ulkopuolinen jäsen)
Ampujien edustaja
(ulkopuolinen jäsen)
5. Muuta
Lajivalmentajat ja valmennusjohto ovat tehneet valmennuksen ja kansainvälisen kilpailutoiminnan
osalta toimintasuunnitelman, joka liitetään jaoston toimintasuunnitelmaan.
Jaosto tulee jatkossa yhteistyössä valmentajien kanssa olemaan mukana joukkueiden
valitsemisessa arvokilpailuihin.
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6. Talous
Haulikkojaoston tulot koostuvat SAL:lta saadusta toimintamäärärahasta, jolla katetaan
hallintokulut, ml. jaoston jäsenten parlamenttiin osallistumisen.
Oma varainhankinta muodostuu ranking-kilpailuiden tukimaksuista sekä jaoston järjestämistä
tuomarikursseista ja mahdollisista yhteistyösopimuksista. Omalla varainhankinnalla
mahdollistetaan jaoston tukea ampujille, jotka eivät yllä liiton maksamiin kilpailujoukkueisiin.
Jaosto hankkii Lasershot-haulikkosimulaattorin ja siihen tarvittavat varusteet, jotka ovat seurojen
vuokrattavissa.

13.5. SILUETTIJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2008
1. Tavoitteet
Kilpailulliset tavoitteet
Päätavoitteina on menestyminen vuoden 2008 Maailman Mestaruuskilpailuissa.
Jaoston tavoite on käyttää kotikenttäetu tulevassa MM-kilpailussa mahdollisemman hyvin
eduksemme ja tästä syystä ampujille on tarkoitus järjestää kaksi leiriä tulevalla MM-areenalla.
Tavoite on saavuttaa sama henkilökohtaisten mitalien määrä kuin edellisissä MM-kisoissa, sekä
saavuttaa kaikille kuudelle joukkueelle mitalisija.
Pistoolilajeissa on tavoitteena yksi joukkuekulta.
Muut tavoitteet
Jaoston tavoitteena on pitää kaksi IMSSUN hallituspakkaa. Lisäksi jaosto tutkii ampujien
leirittämistä myös tulevaisuudessa.
2. Lajin kehittäminen ja harrastuksen lisääminen
Lajin kehitys ei ole taantunut eikä myöskään mittavammin kasvanut.
Uusia ampujia on osallistunut kilpailuihin. Jaosto pyrkii jatkamaan tätä myönteistä kehitystä.
Jaosto toivoo että ampujat jaksaisivat motivoitua kilpailuihin, kuten PM-, SMja kansalliset kilpailut.
3. Talous
Liiton myöntämällä toimintamäärärahalla katetaan valmennus-, kilpailu- ja laji-kehittämistoiminnan
sekä hallinnon kuluja.
Mahdollisella kilpailuavustuksella tullaan tukemaan valittuja joukkueita.
4. Kansainvälinen toiminta
Jaoston kansainvälistä toimintaa tullaan hoitamaan edellisten vuosien mallin mukaisesti.
Suomalaisilla on IMSSUN hallituksessa kaksi hallituspaikkaa ja tavoitteena on säilyttää paikat.
Vaikutusmahdollisuudet tehtäviin päätöksiin ovat kuitenkin olemassa, henkilökohtaisten suhteiden
kautta.
Nämä luottamustehtävät tulee hoitaa hyvin ja aina laittaa lajin tulevaisuus etusijalle.
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13.6. MUSTARUUTIJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2008
1. Kilpailutoiminta
SAL:n alaiset seurat tulevat järjestämään 6-7 ennätyskelpoista mustaruutikilpailua sekä SM- ja
PM-kilpailut.
Krakovassa, Puolassa toukokuun lopulla järjestettäviin edesmenneen MLAIC:n pääsihteerin
muistokilpailuihin pyritään järjestämään yhteiskuljetus.
SM-kilpailut, Orivedellä, järjestetään mahdollisesti avoimina, kansainvälisinä kilpailuina. PMkilpailut järjestetään viikon kuluttua SM-kilpailuista Orivedellä. Avoimilla kilpailuilla ”houkutellaan”
muita pohjoismaisia mustaruutiampujia viikoksi Orivedelle sekä osallistumaan Karstulan
ampumaviikolle.
2. Valmennustoiminta
Vuoden 2008 aikana järjestetään sekä pistooli- että kivääriampujille viikonloppuleirit Vierumäellä
sekä viikon mittainen leiri, esim. Padasjoella. SAL:n valmentajat vetävät ko. leirit.
3. Koulutustoiminta
Tuomarikurssi järjestetään tarvittaessa Padasjoen kilpailujen tai Salon kilpailujen yhteydessä.
Selvitetään ylituomarikurssin tarve.
5. Talous
Varainhankinnassa jatketaan mitalimyyntiä ja paitamyyntiä sekä Wood Jevel Oy:n tuotteiden
välitystä. Jaoston varojen vähentyessä jaosto toivoo jäsenistön aktiivisuutta varojen
kartuttamiseksi.
6. Tiedotus ja PR-toiminta
Mustaruutijaosto esittäytyy Arma Aboa järjestämillä asemessuilla Turussa huhtikuussa 2008.
Jaosto esittäytyy ja järjestää ”kokeile mustaruutiammuntaa” kilpailun Karstulan ampumaviikon
yhteydessä.
Mustaruutiampujia rohkaistaan esittelemään mustaruutiammuntaa omien seurojensa järjestämissä
muiden ampumalajien kilpailuissa.
Mustaruutijaoston kotisivuja kehitetään edelleen.

13.7. PRACTICAL-JAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2008
1. Yleistä
IPSC eli Suomessa vakiintuneesti ilmaistuna practical – ammunta on yksi Suomen
Ampumaurheiluliiton lajeista. IPSC Region Finland tarkoittaa SAL:n jäseniä, jotka ovat
suorittaneet hyväksytysti lajin peruskurssin ja ovat siten rekisteröityneitä Turvallinen
Ampuja -listalla. IPSC Region Finlandin käytännön toimintaa hallinnoi demokraattisesti
valittu SAL:n practical –jaosto, jota kutsutaan kansainvälisesti IPSC Region Finland:
Regional Directorate. IPSC Region Finlandin kansainvälisistä yhteyksistä ja edustuksesta
vastaa jaoston puheenjohtaja eli Regional Director.
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2. Lajia tukeva toiminta
Jaosto toimii Turvallinen Ampuja -listan ylläpidosta vastaavana sekä ylläpitää lajin www –
sporttisaittisivuja. Jaosto vastaa myös ranking -listan ylläpidosta, kilpailutoiminnan
koordinoimisesta ja kilpailujen level III – luokitusten saamisesta yhteistyössä kilpailujen
järjestäjien kanssa. Jaosto vastaa myös maajoukkueiden nimeämisestä arvokilpailuihin.
Jaosto kokoontuu vuonna 2008 ainakin viisi kertaa.
Jaosto vastaa myös perusturvakurssin materiaalin kehittämisestä tarpeen mukaan NROI toimikunnan tuella.
Lisäksi jaosto toimii hyvässä yhteistyössä Suomen Ampumaurheiluliitto ry:n alaisuudessa
lajin kehittämisessä kansainvälisen liiton IPSC:n lajisääntöjen mukaisesti.
Tavoite on myös kehittää liiton kanssa lajia tukevia toimistopalveluja. Selvitetään samoin
mahdollisuuksia kehittää keskitettyä valmennustoimintaa (kurssimuotoista) lajin
harrastajien ja kilpailijoiden osaamisen lisäämiseksi kansallisen ja kansainvälisen tavan
mukaisesti, muiden lajien tapaan.
Jaoston jäsenten vastuualueet vuonna 2008 ovat seuraavat:
- Regional Director / puheenjohtaja: kansainväliset yhteydet, IPSC Region Finlandin
edustaminen kansainvälisissä kokouksissa, ulkomaisten arvokilpailujen Suomen
osallistumisen koordinointi, level III – kilpailuluokituksista vastaaminen
- Varapuheenjohtaja: kansallisen kilpailutoiminnan koordinointi, tarvikemyynnin
koordinointi, tarvittaessa RD:n sijainen
- Sihteeri: TA – ilmoitusten vastaanotto ja toimittaminen SAL:n toimistoon jäsenyyden
tarkistamista varten, yhteistyössä NROI –toimikunnan sihteerin kanssa, esityslistojen ja
pöytäkirjojen valmistelu ja kirjoittaminen, practical – parlamentin järjestelyt
- Taloudenhoitaja: budjettiseuranta, rahaliikenteen valvonta, kansainvälisten ja
kansallisten maksujen valvonta ja hoito
- www-vastaavat: ranking – listojen ylläpito, www-sivujen kehittäminen, ylläpito ja
päivitys, kilpailutulosten julkaisu jaoston sporttisaitti- sivuilla yhteistyössä NROI –
toimikunnan sihteerin kanssa.
- Koulutusvastaava: koordinoi mahdolliset valmennustapahtumat
3. Kilpailutoiminta Suomessa
Vuonna 2008 tavoitteena on järjestää seuraavat Suomen Mestaruuskilpailut (level III):
- Pistoolilajien Suomen Mestaruuskilpailut sekä kahden divisioonan pohjoismaiden
mestaruuskilpailut
- Open –, Revolver- ja Production
- Standard – ja Modified
- Haulikkopracticalin Suomen Mestaruuskilpailut
- Kivääripracticalin Suomen Mestaruuskilpailut
Level II – eli luokittelukelpoisia kilpailujen osalta seuroja rohkaistaan järjestämään
edellisten lisäksi 3-4 level II –kilpailua kauden 2008 aikana. Erityisen toivottavaa olisi
saada level II – kilpailutapahtumia paikkakunnille, joilla kilpailuja ei aiemmin ole järjestetty.
4. Kilpailutoiminta ulkomailla
Vuonna 2008 järjestetään seuraavat arvokilpailut ulkomailla:
- Pohjoismaiden mestaruuskilpailut pistoolilajeissa
- Pohjoismaiden mestaruuskilpailut kiväärilajeissa
- Pistooli practicalin MM-kilpailut, Indonesia, Bali
Maajoukkueet arvokilpailuihin määritellään karsintakriteerien perusteella. Tavoitteena
on, että liitto myöntäisi stipendin joukkueelle.
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5. NROI Finland
NROI Toimikunnan jäsenten vastuualueet:
- NROI President / toimikunnan puheenjohtaja. Kansainvälinen edustus, yhteydenpito
IPSC -jaoston kanssa, koulutusmateriaalista vastaaminen
- NROI varapuheenjohtaja, pistoolisääntövastaava, tiedottaminen,
- NROI sihteeri, esityslistat ja pöytäkirjat, TA -tietokannan ja rankinglistan ylläpito,
tuomarirekisterin ylläpito.
- NROI kiväärisääntövastaava
- NROI haulikkosääntövastaava
7. Tavoitteet
Tavoitteet IPSC Region Finland
Regionin jäsenmäärässä tavoite vuonna 2008 on ylläpitää jäsenmäärä aiemmalla tasolla
poistuma ja uudet ampujat huomioiden. Jäseniä odotetaan siis olevan noin 1000.
Kilpailuissa tavoitteena on saavuttaa seuraava tulostaso:
- Pohjoismaiden mestaruuskilpailut pistooli: kaksi henkilökohtaista mitalia, joukkuemitali
- Pohjoismaiden mestaruuskilpailut kivääri: neljä henkilökohtaista mitalia ja 2 joukkuemitalia.
- MM-kilpailut, ampujia 10 parhaan joukossa.
Tavoitteet NROI Finland
IPSC Region Finlandin tuomaritoimikunnan NROI Finlandin tavoite on vakiinnuttaa
toimintansa ja järjestää tarpeen mukaan tuomarikoulutustilaisuuksia.
Koulutustavoitteet:
- RO –kurssitetut tuomarit 30 henkilöä
- Koulutetut kansalliset ratamestarit 2 henkilöä
- kansainvälisesti akkreditoitu Instructor (RO-kouluttaja) 1 henkilöä
8. Talous
Jaosto on laatinut talousarvion vuodelle 2008. Liiton tuki jaoston hallinnon kuluihin on 2000 €.
Mahdolliset kilpailuavustukset myönnetään erikseen.

13.8. KASA-AMPUMAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2008
1. Yleistä
Pyritään kehittämään enemmän kotimaan toimintaa mm. satsaamalla rajusti tuomarikoulutukseen.
Lajilla on huutava pula !-luokan tuomareista ja ylituomareista. Jaoston ja pikkuparlamentin
päätöksen mukaan kohdennetaan jaoston toimintamäärärahasta pieni matkakorvaus koulutukseen
osallistuville.
Tuetaan mahdollisuuksien mukaan uusia ratahankkeita esim. Keiteleellä, johon esitetään
pidettäväksi vuoden 2009 PM-kilpailuja. Kisat olisivat samalla radan avauskilpailu.
Jaosto päivittää säännöt talven 2007-2008 aikana niin, että ne olisivat päivitettyinä käytössä
kauden 2008 alkaessa. Näin vältyttäisiin ikäviltä, ristiriitaisilta tulkinnoilta, joita kaudella 2007 oli
parissa kilpailuissa.
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2. Kilpailutoiminta
Jatketaan runsaalla kilpailutoiminnalla aiempien vuosien malliin. Tärkeimpinä tapahtumina
perinteinen Palmisano-kilpailu Lohtajalla ja EM-kilpailut Ruotsin Brattvallissa. Lisäksi Ruotsissa
ovat myös PM-kilpailut Fredriksbergissä. Näihin kilpailuihin karsitaan useammallakin kotimaan
kisalla. Lisäksi kaudella 2008 karsitaan jo vuoden 2009 MM-kilpailuihin Etelä-Afrikkaan. Muutoin
kalenterin täyttävät paljolta mm. SM-kilpailut.
3. Muuta
Kaudella 2007 saatiin taloudellinen tuki kasa-ammuntakoulun/Benchrest Schoolin järjestämiseksi.
Tilaisuus oli onnistunut ja jatkoa toivottiin myös kaudelle 2008. Asiaa pohjustetaan jos vetäjiä
hankkeelle löytyy.
Laji DVD pyritään viemään loppuun kaudella 2008. Näin saadaan DVD myyntiin ja jakoon samalla
kaudella.
www-sivuja kehitellään ja jaoston kannettavaa tietokonetta hyödynnetään enemmän.

14. ALUEJAOSTOJEN TOIMINTA- JA
TALOUSSUUNNITELMAT 2008
14.1. SAL:N ETELÄ-SUOMEN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2008
1. Yleistä
Aluetoiminnan tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua alueellaan sekä toimia SAL:n
organisaation osana yhteistoiminnassa lajijaostojen ja alueen seurojen kanssa. SAL:n aluejaosto
on suora jatke liiton toiminnoille, joka tarkoitusta toteuttaakseen:
- edistää SAL:n tavoitteiden toteutumista alueellaan
- toimii alueensa seurojen yhdyssiteenä,
- tukee alueensa seurojen toimintaa,
- koordinoi ja järjestää lajijaostojen kanssa alueellista tuomari- ja valmennustoimintaa,
- järjestää muuta alueellista koulutustoimintaa,
- ohjaa ja valvoo alueellista kilpailutoimintaa,
- kehittää alueellaan nuoriso- ja harrastetoimintaa,
- hoitaa alueellaan urheiluammunnan yhteiskuntasuhteita
- vastaa alueensa urheiluammunnan tiedottamisesta ja markkinoinnista
- seuraa ja vaikuttaa alueensa rataolosuhteiden kehittymiseen.
Aluejaosto voi toimintansa turvaamiseksi julkaista ja kustantaa ampumaurheilua käsittelevää
tiedotus- ja muuta materiaalia sekä ottaa vastaan lahjoituksia.
2. Hallinto
Aluejaoston hallinnosta vastaa puheenjohtaja sekä alueen kokouksessa valitut aluejaoston
jäsenet. Jaoston jäsenistöstä valitaan sihteeri sekä muut vastuuhenkilöt.
Alueen yleiset kokoukset pidetään lokakuussa ja maaliskuussa. Aluejaosto kokoontuu
säännöllisesti, noin kerran kuukaudessa.
Hallintopalvelut, kuten kirjanpito, postitus ja kopiointipalvelut hankitaan SAL:sta.
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3. Talous
Jaoston tulot muodostuvat pääosin seuroilta perittävistä jäsenmakuista ja a ampumaurheiluliiton
mahdollisesti maksamasta tuesta.
Menopuolella merkittävin panostus on nuorisotoiminnan monipuolisessa tukemisessa. Vuoden
2008 suurin menoerä tulee olemaan toukokuussa Vierumäellä järjestettävä nuorten leiri.
4. Ympäristöasiat
Alue seuraa edelleen ratojen ympäristölupatilanteen kehitystä.
5. Koulutus
Alueella järjestetään ylimääräinen tuomarikurssi tammikuussa kivääri- ja pistoolilajeissa ja
haulikkotuomarikurssi huhtikuussa.
- Kiväärin ja pistooli I- ja II-luokan tuomarikurssien ajankohdaksi pyritään jatkossa vakiinnuttamaan
viikko 39
- Haulikon tuomarikursseja järjestetään tarpeen mukaan
Aluejaosto jatkaa Etelä-Suomen alueella toimivien seurojen ja ammunnanharrastajien koulutuksiin
osallistumisen tukemista.
6. Nuorisotoiminta
Aluejaosto jatkaa nuorisopäällikön johdolla alueen nuorten ampumaharrastuksen tukemista.
Vuodelle 2008 on suunniteltu seuraavia tapahtumia:
- Nuorten leiri Vierumäen urheiluopistolla 23.-25.5.2007
- Aluejaosto tukee mahdollisuuksien mukaan alueen nuorten osallistumista muiden alueiden
järjestämille leireille
- Kultahippu-maakuntakarsinnat Tammisaaressa 8.12.2007
- Kultahippu-maakuntakarsinnat Helsingissä 13.1.2008
Kultahippu-aluekarsinnat ammutaan ilma-aseiden AM-kisojen yhteydessä
7. Kilpailutoiminta
Aluejaosto päättää alueellisten ja aluemestaruuskisojen kilpailujen luvat.
1.10.2008 – 31.3.2009 välisenä aikana järjestettävien kisojen hakemukset tulee toimittaa
aluejaostolle 13.6.2008 mennessä
1.4.2009 – 30.9.2008 välisenä aikana järjestettävien kisojen hakemusten tulee toimittaa
aluejaostolle17.11.2008 mennessä
Aluejaosto pyrkii vaikuttamaan kilpailujen järjestäjiin, jotta nuorten tukisarjoihin saataisiin enemmän
kilpailuja myös ruutikaudella.
Kiväärin, pistoolin ja ilma-aseiden aluemestaruuskisoissa tulee järjestää nuorten tukisarjat.

14.2. SAL:N HÄMEEN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2008
1. Yleistä
Pääpaino toiminnassa tulee olemaan nuorisotoiminnassa, seurayhteistyön kehittämisessä ja
tuomarikoulutuksessa ja tiedotuksen kehittämisessä..
2. Hallinto
Jatketaan nykyisillä nimikkeillä ellei Hämeen aluekokous toisin päätä.
3. Koulutus
Järjestetään tuomarikoulutusta tarpeen mukaan, ainakin ennen SM-kilpailuja.
Järjestetään nuorten ampujien ohjaajakoulutusta ampumakoulujen alkuun, tarpeen mukaan, useilla
paikkakunnilla.
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Järjestetään tulospalvelukoulutusta alueen seuroille. Tätä varten hankitaan alueen käyttöön
Korhosen tulospalveluohjelma.
4. Nuorisotoiminta
Tiivistetään yhteistyötä nuorisotoimintaa tekevien seurojen kanssa sekä pyritään edistämään
näiden seurojen välistä yhteistoimintaa.
5. Kilpailut
Järjestetään aluemestaruuskilpailut kaikissa lajeissa, myös tukisarjoissa mikäli halukkaita
järjestäjiä löytyy.
Järjestetään sarjakilpailut pistooli-, kivääri- ja liikkuvanmaalin lajeissa.
Kannustetaan seuroja järjestämään kilpailuihin sarjat myös tukiampujille.
6. Valmennus
Järjestetään yksipäiväisiä leirejä nuorille sekä ilma- että ruutiaseilla.
7. Ympäristö ja olosuhteet
Otetaan osaa alueella käytävään ympäristökeskusteluun.
8. Talous
Alueen tulot muodostuvat pääasiassa leirimaksuista, tuomarikoulutuksesta, ohjaajakoulutuksesta
ja liiton tuesta. Alueen menot muodostuvat pääasiassa ohjaajien ja kouluttajien kulukorvauksista
sekä toiminnan yleisistä kuluista.

14.3. SAL:N ITÄ-SUOMEN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2008
1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Aluejaosto on mukana alueen seurojen ympäristölupa- ja kaavoitusasioiden edistämisessä. SLU:n
kanssa toimimme yhteistyössä Nuori Suomi –leirien järjestämisessä. Olemme yhteistyössä
reserviläisjärjestöjen kanssa ampumakilpailujen ja koulutuksen järjestämisessä.
2. Nuoriso- ja harrastustoiminta
Ampumakoulut toimivat noin 10 seurassa ja niissä käy keskimäärin 10 nuorta. Tavoitteena on, että
nuorisotoiminta saisi uutta puhtia alueella mahdollisesti liiton ja alueen järjestämän koulutuksen ja
seurakäyntien avulla.
3. Koulutustoiminta
Tuomarikoulutus
Aluejaosto järjestää I ja II-luokan tuomarikoulutusta kaikissa lajeissa. Pistooli- ja kiväärilajeissa
järjestetään kurssit kevät- ja syyskaudella, tarvittaessa useampia. Muissa lajeissa järjestetään
tuomarikoulutusta kysynnän mukaan. Koulutusta järjestetään tarpeen mukaan sekä Pohjois-Savon
että Pohjois-Karjalan puolella. Tavoitteena on tuomarikouluttajien lisääminen ja koulutusmateriaalin
kehittäminen yhteistyössä liiton kanssa. Alue perii tuomarikortista 10 €, ja mahdollisen
kurssimaksun.
Alue ylläpitää I- ja II-luokan tuomareista tuomarikortistoa.
Tuomarikoulutusvastaavat osallistuvat SAL:n mahdollisesti järjestämiin koulutus- ja
kehitystilaisuuksiin. Tavoitteena on myös, että kouluttajat käyvät jossakin alueen seuran
järjestämässä kilpailussa seuraamassa ja opastamassa tuomarityöskentelyä sekä kilpailujen
läpiviemistä.
Tammi-Helmikuu – Tuomarikurssi kivääri ja pistooli I ja II-lk
Loka-Marraskuu - Tuomarikurssi kivääri ja pistooli I ja II-lk
4. Lajin esittely koululaisille
Seurat järjestävät koulujen liikuntatunneille ampumakoulutusta.
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5. Leirit
Osallistutaan Suomen metsästäjäliiton järjestämään leiritoimintaan.
6. Valmennustoiminta
Valmentaminen perustuu vahvasti seurojen omatoimisuuteen. Ympärivuotista toimintaa on mm.
Siilinjärvellä, Joensuussa ja Karttulassa. Aluevalmentajat järjestävät paikallisia leirityyppisiä
valmennustilaisuuksia mm. haulikossa.
Haulikko- ja kiväärilajeissa alueen toiminnan painopiste on leireissä ja koulutus- ja
aluetilaisuuksissa. Pistoolilajeissa kannustamme alueen seuroja aktivoimaan pistooliammuntaa ja
järjestämään toimintaa myös pistooliampujille.
Haulikossa valmentajina toimivat Seppo Mahlamäki ja Pentti Saari. Ampumakoulutusta
järjestetään ensisijaisesti nuorille Siilinjärvellä, Iisalmessa ja tarvittaessa muuallakin. Järjestetään
kolme leiriä: yksi testileiri tammikuussa, yksi ampumaleiri Kanarialla ja yksi leiri Siilinjärvellä.
Alueen seurojen toimijat osallistuvat valmennuskoulutukseen Kaakkois-Suomen alueen kanssa.
7. Kilpailut
Alueella järjestetään Aluemestaruuskilpailut kaikissa lajeissa ja lisäksi seurat järjestävät omia
mestaruuskilpailujaan. Seurat järjestävät lisäksi muita perinteisiä kilpailuja kuten Karelia Match
Joensuussa, Hukkavaaran malja Nurmeksessa ja Kalakukkoammunnat Kuopiossa.
Nuorille ampujille järjestetään Kultahippu maakunta- ja aluekarsintakilpailut sekä
aluemestaruuskilpailut. Alueella myös järjestetään eri lajien SM-kilpailuja.
8. Ympäristö ja olosuhteet
Alueella jatketaan ampumarata tilanteen kartoituksia tulevan rataluokituksen tueksi. Kuopion
Ampuma ja Metsästysseura jatkaa omien ratahankkeidensa eteenpäin viemistä. Siilinjärvellä on
tehty ympäristöselvitys. EU-rahoitteisen hankkeen avulla on tehty melumittaukset ja maaperästä ja
pohjavedestä on mitattu noin 20 eri alkuainetta. Mittausten perusteella ammunta ei aiheuta
ympäristöhaittaa melun osalta eikä maaperä ole pilaantunut. Saaduilla tuloksilla on mahdollisesti
merkitystä laajemmaltikin sellaisille ampuma-alueille, jotka sijaitsevat vastaavan tyyppisissä
ympäristöissä. Hankkeen avulla myös suunnitellaan kilpailupaikkojen laajennus kilpailukeskukseksi
niin, että radat täyttävät haulikkolajeissa kansallisten kilpailujen järjestämisedellytykset.
Valmistuttuaan Siilinjärven Raasion ampumakeskus tulee olemaan haulikkoammunnan alueellinen
keskusrata. Muita alueellisia ratoja ovat Onttolan kivääri- ja pistooliampumaradat ja
riistamaalilajeissa Kuopion Heinjoen ampumakeskus.
9. Viestintä ja markkinointi
Viestintä ja markkinointi tapahtumista ja koulutuksista hoidetaan pitkälti alueen kotisivujen,
sähköpostin ja postin kautta. Alueen seuroista muutamat, esim. SiUra, järjestää
ampumaurheiluviikon aikana tapahtumia.
10. Talous
Alueen käyttövarat koostuvat lähes yksinomaan SAL: n avustuksista ja koulutustuotoista. SAL:n
avustukseksi on arvioitu 2100 €. Muut tulot koostuvat koulutustoiminnasta perityistä lähinnä
nimellisistä osallistumismaksuista ja myyntituotoista, esim. tuomarikortit (300 €). Tulot yhteensä
2400 €.
Menot on arvioitu 2400 euroksi. Menot koostuvat matka-, majoitus- ja osanottokuluista (1230 €),
materiaali-, kokous- ja toimistokuluista ( 450 €), urheilija- ja valmentajatuista (500 €) ja
toimintakuluista, joihin sisältyy myös ostettuja hallintopalveluja (220 €). Rahatilanteen mukaan
tuetaan oman alueen seurojen tehoryhmään valittuja nuoria.
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14.4. SAL:N KAAKKOIS-SUOMEN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2008
1. Yleistä
Aluejaoston toiminta vuonna 2008 jatkuu aiempien vuosien kaltaisena.
Ulkoradan ruutileiriä ei tulevana vuonna järjestetä, ellei kiinnostus sitä kohtaan kasva. Vuoden
2007 leirille ilmoittautuneita oli ainoastaan kaksi, joten leiri peruuntui.
Jaoston kouluttajat ja valmentajat tekevät edelleen seuroihin koulutus- ja tietoiskuja. Tavoitteena
on kohottaa seuraohjaajien ja –valmentajien tieto- ja taitotasoa sekä samalla pyrkiä ohjaamaan
mahdolliset lahjakkuudet suunnitelmallisen harjoittelun pariin.
2. Hallinto
Jaoston lopullinen kokoonpano päätetään alueen syyskokouksessa.
3. Koulutus
Alueella jatketaan joulukuussa 2007 alkavaa seuravalmentajakoulutusta tavoitteena saada se
päättymään kevään 2008 aikana. Ampumakouluohjaajakoulutus toteutetaan pyydettäessä
seurakäynteinä alueen eri osiin nuoriso- sekä valmennuspäällikön toimesta. Hyvää koulutusta
ohjaajat ja valmentajat saavat yleensäkin leirien yhteydessä. Tuomarikoulutusta I- ja II-luokissa
lajikohtaisesti järjestetään alueen eri osissa seurojen ilmoittaman tarpeen mukaan.
4. Nuorisotoiminta
Nuorisotoiminnan pohjan muodostavat Tanhuvaaran Urheiluopistolla järjestettävät kaksi pääleiriä,
ruutiaseleiri 11.-13.4.2008 sekä ilma-aseleiri 14.-16.11.2008. Nuoria tuetaan joko leirimaksuissa tai
patruunoiden muodossa. Lisäksi ruutiaseleirille pyritään järjestämään patruunatestausmahdollisuus.
Kultahippujen kolme maakuntakilpailua ja aluekilpailu järjestetään edellisten vuosien tapaan.
Alueen nuorten osallistumista Kultahippufinaaleihin tuetaan osallistumalla kuljetuskustannuksiin.
Nuorisopäällikkö osallistuu SAL:n nuorisotoimintapäiville alueen kustantamana, mukana voisi olla
vuorotellen yksi edustaja alueen nuorisotoimintaa järjestävistä seuroista.
5. Kilpailutoiminta
Aluemestaruuskilpailut järjestetään pääsääntöisesti kaikissa alueella harrastettavissa lajeissa.
Kansallisia kisoja järjestetään ainakin Pieksämäellä 16.-17.2.2008 sekä mahdollisesti myös
Mikkelissä 18.-19.5.2008 ja heinä-elokuun vaihteessa. Tällä hetkellä alueellisista kisoista on
tiedossa ainoastaan Imatralla 10.-11.5.2008 järjestettävä Ukko-Pekka-kilpailu.
6. Valmennustoiminta
Ampujien valmennus tapahtuu pääosin kohdassa 4 mainittujen alueleirien yhteydessä. Seuraleirejä
ja koulutusta alueen eri osissa järjestetään tarpeen mukaan. Pienimuotoista ohjausta voidaan
toteuttaa myös eri kilpailujen yhteydessä.

14.5. SAL:N KESKI-SUOMEN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2008
Yleistä
Keski-Suomen alueella toimii 15 ampumaseuraa, joissa jäseniä on n. 1420 henkilöä. Harrastajia
löytyy kaikkiin SAL:n ampumalajeihin. Yhteyselimenä toimii Suomen ampumaurheiluliiton KeskiSuomen aluejaosto.
Sisäratatilanne alueella on kohtuullinen, koska lähes kaikilla seuroilla on mahdollisuus ilma-ase
ammuntaan. Radat ovat kuitenkin niin pieniä, ettei esim. edes SM-karsintaa voida helposti
järjestää. Ulkoradat ovat seurojen ylläpitämiä.
Yhtenä tavoitteena tulevalle kaudelle on nuorisotoiminnan tehostaminen.
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Nuorisotoiminta
Aluejaoston jäsenet tekevät seurakäyntejä nuorisotoiminnan, myös kultahipputoiminnan
käynnistämiseksi. Tuetaan seurojen ampumakoulutoimintaa ja seuroja pyydetään kilpailuja
järjestäessään huomioimaan myös tukisarjat kultahippukilpailijoille.
Tavoitteena on nuorten leirin/koulutustilaisuuden järjestäminen.
Valmennustoiminta
Motivoidaan kokeneita ampujia hakeutumaan SAL:n järjestämään valmentajakoulutukseen.
Alueella on valmentajapula.
Yhteistoiminnassa seurojen kanssa suunnataan valmennustoimintaa myös harrasteampujiin ja
niille ampujille, jotka ovat vasta aloittamassa kilpailutoimintaansa. Järjestetään ampumakouluja
myös aikuisille urheiluammunnasta kiinnostuneille.
Kilpailutoiminta
Tuomarikoulutus
Alueella järjestetään I-II lk:n tuomarikursseja tarpeen mukaan.
SAL:n järjestämille YT-kursseille osallistuvat voimassa olevan YT-kortin omaavat ja ne I lk:n
tuomarit, jotka haluavat nostaa tuomarikortin tasoa.
Kilpailujen järjestäminen
Aluejaosto käsittelee kilpailuhakemukset sääntöjen mukaisesti. Tavoitteena on, että myös
alueellisilla kilpailuilla olisi riittävä valvonta, jotta kilpailujen arvostus säilyisi hyvänä.
Aluejaosto pyrkii auttamaan seuroja kilpailutoiminnan kehittämisessä.
Aluemestaruuskilpailut
Aluemestaruuskilpailut järjestetään kaikissa niissä lajeissa joita alueen seuroissa harrastetaan.
Osallistujien määrää pyritään kasvattamaan, koska kovin pienillä määrillä / sarja loppuu halukkuus
kilpailujen järjestämiseen yksistään jo taloudellisista syistä.
Talous ja hallintoasiat
Aluejaosto kokoontuu tarvittaessa.
Jaoston toimesta ylläpidetään tuomari- ja valmentajarekisteriä. Alueen ennätykset kirjataan
vuosittain.
Yhteydenpitoa seuroihin hoidetaan seurakirjeillä ja sähköpostiviestein
Aluejaoston varainhankinta perustuu pitkälti SAL:lta saatavaan rahoitukseen.
Alueen taloudenhoito ja postitus hoidetaan ostopalveluna. Yhteydenpito jaoston sisällä hoidetaan
pääosin sähköpostilla.
Jaosto antaa seuroille tietoa ympäristöasioista, ja järjestää tarvittaessa seurakohtaisia
opastustilaisuuksia. Yhteydenpitoa alueen ympäristöviranomaisiin hoidetaan tarvittavissa määrin.
Nuorten ampujien valmennus- ja kilpailutoimintaa tuetaan taloudellisesti kulukorvauksilla matkoista
ja tarvikkeista sekä stipendeillä hyvistä suorituksista.

14.6. SAL:N LAPIN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2008
1. Yleistä
Lappi itsenäisenä omaleimaisena alueena tuo lisäarvoa toimintaan. Lappilainen erottuu
myönteisesti.
Vuoden 2008 teemana on edelleen lappilaisen ampumaurheilun näkyvyyden parantaminen
erityisesti nuorisotyön kautta. Näkyvyyttä parannetaan sekä alueen sisällä että ulkopuolella.
Vuoden 2008 aikana käydään läpi entiset ja uudet mahdolliset sidosryhmät. Yhteistyö erityisesti
Lapin urheiluopiston kanssa elvytetään.
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2. Hallinto
Nuorisokoulutus, nuorisopäällikkö Jukka Törmänen
Valmennus, Jukka Törmänen, Matti Piirto. Haulikon aluevalmentaja nimetään.
Tuomarikoulutus, Sylvester Jokiaro, Matti Piirto, Heikki Mikkola
Ulkopuolinen varainhankinta, aluejaosto, seurat
”Lappi” – brändinkehitysryhmä, aluejaosto, asiantuntijat
3. Koulutus
Kts. nuorisotoiminta. Tuomarikursseja järjestetään tarpeen ilmetessä. Vammaisurheilun
mukaanottoa ampumaseurojen ohjelmaan tuetaan.
4. Nuorisotoiminta
Kultahippu: Aluekilpailu ja aluekarsinta 2008 molemmat Sodankylässä. Finaaliin osallistutaan
entiseen tapaan. Ruutiaseiden AM- ja P-SM-kisoihin otetaan sarjat Kultahipuille.
Kultahippuohjaajan kurssit tarpeen mukaan.
Seurakäynnit seurojen kysynnän mukaan.
Leirejä on alueen tehoryhmällä 3 paikallista ja 2 valtakunnaista leiriä.
Tehoryhmän tuki budjetoidaan vuosittain.
5. Kilpailut
Aluemestaruuskilpailut ”joka lajissa”.
Yhden tai kahden näkyvän kilpailun kehittäminen seurojen kanssa yhteistyössä
6. Valmennus
Lapin Liikuntakeskuksen (Urheiluopisto) palveluiden hyödyntäminen leirityksessä ja erilaisissa
koulutustilaisuuksissa.
7. Ympäristö ja olosuhteet
Yhteistyössä ympäristöviranomaisten kanssa aloitetaan alueen ampumapaikkojen tietojen keruu ja
arviointi.
8. Talous
Uusien tulolähteiden hankinta seuratoiminnan tukemiseksi käynnistetään yhteistyössä alueen
seurojen kanssa.

14.7. SAL:N LOUNAIS-SUOMEN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2008
1. Yleistä
Lounais-Suomen alueen visio: Olla paras alue kilpailutoiminnassa!
Päätavoitteita vuodelle 2008 ovat:
-ampumakoulutoiminnan tehostaminen
-saada alueelle lisää koulutettuja valmentajia
-saada toimiva aluekoordinaattori
Alueella ei ole vuodelle 2008 suunniteltu varsinaista päätapahtumaa.
2. Hallinto
Aluejaoston jäsenet valitaan alueen syyskokouksessa ja tehtävät valituille jäsenille määritellään
uuden aluejaoston järjestäytymiskokouksessa.
3. Koulutus
Osallistutaan SLU:n / LiikU:n järjestämiin järjestötoiminnan koulutuksiin sekä SALn
koulutustilaisuuksiin. Tuetaan valmentaja- ja ohjaajakoulutusta mahdollisuuksien mukaan.
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Tuomarikoulutusta järjestetään kaikissa lajiryhmissä. Kiväärin ja pistoolin tuomarikursseja
järjestetään 2 syksyllä ja 2 keväällä siten, että toinen pidetään alueen eteläisessä osassa ja toinen
pohjoisessa osassa.
4. Nuorisotoiminta
Alueella järjestetään ampumakouluvetäjien ja asiasta kiinnostuneiden tapaaminen, johon pyritään
saamaan liiton edustaja esitelmöimään ampumakoulutoiminnasta.
Osallistutaan kultahippukilpailuihin (maakuntakilpailut ja finaaliin osallistuminen).
Pyritään saamaan alueella järjestettäviin kilpailuihin tukisarjat.
Ampumakouluja pyritään tukemaan, jotta jatkettaisiin kesällä pienoiskivääriammunnalla ja 300
metrin ammunnalla.
Tuetaan tehoryhmään pyrkiviä ampujia ja tehoryhmäleirille osallistuvia maksamalla osa
kustannuksista.
Tuetaan 15-20 –vuotiaita ammunnan harrastajia esim. järjestämällä 300 metrin leirejä.
Nuorille järjestetään useita leirejä:
-Kankaanpäässä maalis-huhtikuussa ilma-aseleiri (teemana asentoammunta)
-Huhtikuussa pienoiskiväärin talvileiri Turussa
-Kesällä pienoiskiväärin ja –pistoolin kesäleiri Kustavissa
-Syksyllä Kankaanpäässä ilma-aseleiri
-300 metrin valmennusleiri alkusyksystä Säkylässä tai Raasissa
5. Kilpailut
Aluemestaruuskilpailujen järjestäjistä on laadittu suunnitelma vuosille
2008-2010
6. Valmennus
Kesän aikana kaikille avoin ruutiasevalmennusleiri. Paikkana mahdollisesti Salo.
Etsitään aluevalmentajaa/-valmentajia.
Tuetaan tehoryhmään pyrkiviä ampujia ja tehoryhmäleirille osallistuvia
maksamalla osa kustannuksista.
7. Ympäristö ja olosuhteet
Tuetaan ratojen kehittämishankkeita mahdollisuuksien mukaan.
8. Talous
Tulojen loppusumma on 7600 €, joka muodostuu liiton tuesta, AM-mitalien myynnistä,
kilpailuverosta ja koulutusmaksuista (esim. tuomarikoulutus).
Menojen loppusumma on 7600 €, joka muodostuu hallintopalvelujen
ostamisesta, matkakorvauksista, nuorten osallistumismaksuista ja AM-mitalien hankinnasta.
Talousarvion tulokseksi jää näin ollen +/- 0 €.

14.8. SAL:N POHJANMAAN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2008
1. Nuorisotoiminta
Kehitämme omaa alueen leiritoimintaa.
Jokaiseen lajiin on nyt nimetty vastaava valmentaja, joka vastaa lajien leiritoiminnasta.
Vastapainoampujille sekä nuorille sarjoissa 15–20 kivääri- ja pistooliampujille järjestetään leirit
jokaiselle ryhmälle omansa.
Myös riistamaalilaji sekä haulikko järjestävät omia leirejä.
Kilpailutoimintaa kehitetään sekä ampumakouluohjaajakoulutusta järjestetään, mikäli
kiinnostusta ja tarvetta ilmenee. Tavoitteena on saada uusia seuroja mukaan järjestämään
ampumakoulu toimintaa. Nuorten leireillä käymme edelleen alueen omia nuoria ampujia
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apuohjaajina. Näin tulevat ampujat näkevät esikuvia, jotka antavat voimia jatkaa harjoittelua.
2. Tukiammunta
Ohjaajakoulutus ja ohjaajatapahtumat:
Ampumakouluohjaajakoulutusta järjestetään tarpeen mukaan kohdepaikkoina koulutusta
toivovat seurat. PLU:n kanssa yhteistyössä koulutukseen liittyvät kurssit, lajiosan kouluttajina
toimivat alueen kouluttajat.
Nuorisotoiminnan/tukiammunnan seurakäynnit pyydettäessä nuorisopäällikkö/
ohjaajakouluttaja.
3. Leiritoiminta
PLU:n lajileirit 7-13v. lajiin tutustumisleiri johon 3 ohjaajaa alueelta.
Eppu-leiri Kuortaneella 7-13v. lajiin tutustumisleiri johon 2-4 ohjaajaa alueelta.
Vastapainoleiri sarjoissa 12–14 ampuville nuorille sekä pistoolissa että kiväärissä syksyllä.
4. Kultahippukilpailut
Ilma-aseilla:
Maakuntakarsinta Jalasjärvellä 27–28.12.2007
AM-kilpailut Kauhajoella 26–27.1.2008
Finaali 8-9.3.2008 Mikkelissä
5. Nuorten Leiritoiminta
Lajien nimetyt valmentajat järjestävät leirejä seuraavanlaisesti:
Kiväärilaji 4 leiriä vuodessa (Maria Takala)
Pistoolilaji 4 leiriä vuodessa (Juhani Riutta ja Kari Salo)
Riistamaali 3-4 leiriä vuodessa (Jukka-Pekka Parkkamäki ja Juha Ristimäki)
Haulikko 2-3 leiriä vuodessa (Pekka Keinänen)
6. Toimintasuunnitelma/Kivääri
Valmennustoiminta
Aikuisten valmennustoiminta keskittyy muutamaan alueen eri puolella toimeenpantavaan leiriin.
Leireillä on mukana myös nuoria, jotka ovat jo harrastaneet lajia pidempään.
Pääsiäisleiri pienoiskiväärillä Vaasassa toteutettaneen jälleen kaksipäiväisenä. Yritetään parantaa
informaation kulkua, jotta tieto kulkeutuisi paremmin leirin osallistujille. Moni luulee pääsiäisleirin
olevan yksipäiväinen edellisvuosien tapaan, vaikka toivomuksissa on ollut leirin pidentäminen.
Leirin ohjelmaan kuuluu ampumatekniikan opastaminen ja mahdollisesti myös pienen
harjoitussisältöoppaan jako.
Muu kilpailutoiminta
Perinteinen Etelä-Pohjanmaa – Keski-Pohjanmaa piiriottelu järjestetään aluemestaruuskisojen
yhteydessä ennalta nimetyin joukkuein. Tällä tavoin ’lyödään kaksi kärpästä yhdellä iskulla’ ja
kevennetään kilpailun järjestämisurakkaa. Aluejaosto avustaa järjestelyissä.
Etelä-Pohjanmaan Kilpikisa järjestetään kesäkuun alkupuolella erikseen sovittavana ajankohtana.
Kilpailusta vastaa edellisvuoden voittajakunta eli tässä tapauksessa Kauhajoki. Kilpailu järjestetään
mahdollisesti iltakilpailuna. Tarkempia tietoja löytyy alueen kilpailukalenterista
7. Haulikkolajien toimintasuunnitelma
Leiritoimintaa, mikä suuntautuu lähinnä nuoriin, järjestetään eripuolilla aluetta yhdessä paikallisen
seuran kanssa. Aluejaosto suhtautuu myönteisesti anomuksiin ko. leireistä. Toivomme anomuksia
tulevan 3 – 4 kpl.
Tuomarikoulutusta järjestetään tarpeen ja anomusten mukaan, samalla periaatteella kuin
muissakin lajeissa. Aluejaosto ilmoittaa kurssipäivät ja – paikat hyvissä ajoin että niihin voisi
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osallistua mahdollisimman moni. Privaattikursseja ei pidetä. Kouluttajina toimivat Alanen,
Brännbacka, Åkermark, Saksa ja Lehtola.
AM-kisat järjestetään perinteisesti kaikissa lajeissa. Pyritään jakamaan kisat eri seuroille,
mahdollisuuksien mukaan. Riippuu tietysti kilpailujen anomuksista.
Kilpailuja tullaan alueella järjestämään parisenkymmentä noin kahdeksan seuran toimesta.
8. Riistamaalin toimintasuunnitelma
Kesällä 2007 ajatuksena heitetty Pohjanmaan villikarjucupia kokeillaan kesällä 2008. Mukaan olisi
tarkoitus saada vielä ainakin yksi seura joka lähtisi mukaan kokeiluun. Talven 2007 aikana em.
kilpailumuotoa kokeiltaneen ilma-aseilla, mikäli alueen seuroilta löytyy siihen kiinnostusta ja ennen
kaikkea riittävä ratakapasiteetti.
Riistamaalilajien kohdalta harjoitusolosuhteet ovat hyvät Jurvassa avatun sisäampumaradan
mukana. Syksyllä 2007 ko. radalla aloitetaan ampumakoulutoiminta ilma-aseilla. Riistamaalileirejä
kauden 2008 aikana olisi tarkoitus järjestää ainakin kaksi ilma-aseiden osalta. Tarkemmat päivät
katsotaan kuluvan syksyn aikana.
Kilpailutoimintaa tulevana kautena tulee olemaan ainakin Jurvassa. Joulukuun 2. päivä ammutaan
putoavien taulujen kilpailu ja mahdollisesti pääsisäisenä toinen, mikäli ensimmäinen tapahtuma
antaa siihen aihetta. Aluemestaruuskilpailut tulevat olemaan 10.2. Jurvassa. Elokuussa Jurvassa
järjestetään riistamaali SM -kilpailut sarjoille Y, N ja nuoret.
Riistamaalilajein tuomarikoulutus järjestetään 1.3.2008 Jurvassa. Mukaan toivotaan saatavan
muitakin kuin vain kesän 2008 SM -kilpailujen toimitsijoita. Pohjanmaan alueella Jurvaan on
keskittynyt riistamaalitoimintaa sekä sisä- että ulkoradoille. Toivottavasti alueen muista seuroista
löytyisi aktiivisia vetäjiä, jotka olisivat valmiita pistämään itsensä likoon kiehtovat lajin puolesta. Jo
yksi vannoutunut harrastaja saa jotain aikaan ja kolmen, neljän hengen ydinjoukolla saadaan
aikaan jo paljon.

14.9. SAL:N POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2008
1. Yleistä
Aluejaoston tavoitteena on edelleen kehittää ampumaurheilun harrastusmahdollisuuksia alueella.
Tulevan vuoden tavoitteena on aluevalmennuksen ja seurojen näkyvyyden parantaminen.
Päätapahtumia ovat erityisesti nuorten ampujien kouluttaminen ja alueen seurojen internetsivujen
parantaminen ja lisääminen. Myös tiedottaminen harrastuspaikoista ja mahdollisuuksista harrastaa
ovat kehittämisen kohteina. Alueelle pyritään perustamaan aluekoordinaattorit kivääriin, pistooliin
ja haulikkoon. Aluekoordinaattorit järjestävät erityisesti nuorille suunnattuja koulutustapahtumia ja
leirejä yhdessä ja erikseen.
2. Hallinto
Aluejaoston (puheenjohtaja ja 7 jäsentä) lisäksi aluejaoston toimintaan osallistuu kaksi
asiantuntijajäsentä.
3. Koulutus ja valmennus
Järjestetään psyykkisen valmennuksen koulutuspäivä. Ampujien fyysistä kuntokartoitusta testataan
ja harjoittelua tuetaan yhdessä Virpiniemen Liikuntaopiston ja muiden vastaavien tahojen kanssa.
Aluejaosto pyrkii myös taloudellisesti tukemaan tapahtumia.
Valmennuskoulutusta jatketaan edellisvuosien tapaan.
4. Nuorisotoiminta
Alueelle pyritään perustamaan aluekoordinaattorit kivääriin, pistooliin ja haulikkoon. He järjestävät
erityisesti nuorille suunnattuja koulutustapahtumia ja leirejä.
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5. Kilpailutoiminta
Aluemestaruuskilpailut pyritään järjestämään kaikissa lajeissa. Aluemestaruuskilpailujen arvostusta
pyritään kohottamaan. Tarkka kilpailukalenteri selviää vuoden loppuun mennessä.
6. Ympäristö ja olosuhteet
Ratahankkeiden osalta annetaan tarvittaessa asiantuntija-apua.
7. Talous
Toimitaan liiton tuen ja oman varainhankinnan puitteissa
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15 LIITTEET
15.1. VALMENNUSRYHMIEN
PÄÄVALINTAKRITEERIT/PERUSTEET 2008
1. OLYMPIALAJIT
OLYMPIARYHMÄ
1. Urheilija on ampunut olympiapaikan Pekingin Olympialaisiin
2. Urheilija kuuluu Olympiakomitean aikuisten järjestelmätuen piiriin
3. Urheilija sitoutuu maajoukkuetoimintaan ja sen sääntöihin
A – MAAJOUKKUE
1. Urheilija on kansainvälisellä huipulla aikuisten sarjassa
2. Urheilija on saavuttanut kuluneella olympiadilla aikuisten arvokilpailumitalin/mitaleja ja/tai MC –
finaalisijoituksia henkilökohtaisessa kilpailussa
3. Valinnassa on huomioitu myös muu valmentautumisen kokonaisuus ja urheilijan
potentiaalisuus menestyä Lontoon 2012 Olympialaisissa tai muissa tulevissa arvokilpailuissa
(EM – ja MM – kilpailut)
4. Urheilijalta odotetaan ensisijaisesti mitalia, tai sijoittumista vähintään 8 parhaan joukkoon
tulevissa arvokilpailuissa
5. Urheilijan valmentautuminen on suunnitelmallista, pitkäjänteistä ja ammattimaista ja hän
täyttää myös muut huippu – urheilijan kriteerit
6. Urheilija sitoutuu maajoukkuetoimintaan ja sen sääntöihin
B – MAAJOUKKUE
1. Urheilija on potentiaalinen nousemaan kansainväliselle huipulle aikuisten sarjassa
2. Urheilija on saavuttanut riittävän tulostason ja pistesijoja aikuisten ja / tai nuorten
arvokilpailuissa tai muissa kansainvälisissä kilpailuissa
3. Valinnassa on huomioitu myös muu valmentautumisen kokonaisuus, urheilijan
lahjakkuus/kehityskelpoisuus, tulosten nousujohteisuus sekä potentiaalisuus nousta A –
maajoukkueeseen seuraavan olympiadin aikana
4. Urheilijan valmentautuminen on suunnitelmallista ja hänellä on potentiaalia kehittää harjoittelua
ammattimaiseen suuntaan
5. Urheilija sitoutuu maajoukkuetoimintaan ja sen sääntöihin
NUORTEN MAAJOUKKUE
1. Nuorten huippujen maajoukkueryhmä (olympiakomitean tukiurheilijat muodostavat ryhmän
rungon)
2. Valinnassa on huomioitu myös muu valmentautumisen kokonaisuus ja urheilijan
potentiaalisuus nousta aikuisten maajoukkueeseen
3. Urheilija on kehityskelpoinen ja lahjakas
4. Urheilija on valmis sitoutumaan suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen valmentautumiseen
5. Nuorten maajoukkueeseen valitaan pääsääntöisesti kaikki Urheilukoulussa
varusmiespalvelusta suorittavat ampujat
6. Urheilija sitoutuu maajoukkuetoimintaan ja sen sääntöihin
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2.

ISSF:n EI – OLYMPIALAJIT

A – MAAJOUKKUE
1. Urheilija on kansainvälisellä huipulla
2. Urheilija on saavuttanut vuosien 2005 – 2007 aikana aikuisten arvokilpailu/ Eurooppa cupin
mitalin tai finaalisijoituksia henkilökohtaisessa kilpailussa
3. Urheilijalta odotetaan ensisijaisesti mitalia tulevissa arvokilpailuissa
(2009 EM - ja 2010 MM – kilpailut)
4. Urheilija sitoutuu suunnitelmalliseen valmentautumiseen
5. Valinnassa on huomioitu valmentautumisen kokonaisuus sekä aiempi arvokilpailu- ja muu
kansainvälinen menestys
6. Urheilija sitoutuu maajoukkuetoimintaan ja sen sääntöihin
B – MAAJOUKKUE
1. Urheilija on potentiaalinen menestyjä vuoden 2009 EM - ja 2010 MM – kilpailuissa
2. Urheilija sitoutuu suunnitelmalliseen valmentautumiseen
3. Valinnassa on huomioitu valmentautumisen kokonaisuus sekä aiempi arvokilpailu- ja muu
kansainvälinen menestys
4. Urheilija sitoutuu maajoukkuetoimintaan ja sen sääntöihin

15.2. KANSALLINEN KILPAILUTOIMINTA
SM-kilpailut 2008
RIISTAMAALI
Liikkuva maali PT
10m liikkuva maali, ikämiehet
10m liikkuva maali, Y, N ja nuoret
50 m liikkuva maali Y, N ja nuoret
Riistamaali, ikämiehet
KIVÄÄRI JA PISTOOLI
Ilmakivääri- ja pistooli joukkue SM
Ilmakivääri- ja pistooli henk.koht
10m ilmaolympiapistooli
Kaikki sarjat
Pistooli, ikämiehet ja nuoret
50m kivääri, kaikki sarjat
300m kivääri
Y50, Y60, Y70 ja Y20
HAULIKKO
Kansallinen trap, ikäkausi
Kansallinen trap, Y
Skeet, ikäkausi
Skeet, Y
Trap, ikäkausi
Trap, Y
Kaksoistrap, kaikki sarjat
Automaattitrap, kaikki sarjat
Sporting
Compak, Y, Y20, Y55, Y65 ja N

2.-3.2.2008
16.-17.2.2008
14.-16.3.2008
2.-3.8.2008
9.-10.8.2008

SUMA
BS-PA
KoE
JMS
KAMS/NUMA
SUMA

Suonenjoki
Porvoo
Vierumäki
Jurva

16.-17.2.2008
12.-16.3.2008

PiekSA
KSA/SAL

Pieksämäki
Vierumäki

2.-3.2.2008
25.-27.7.2008
23.-27.7.2008

SäSA
SA
MA

Säkylä
Pori
Mikkeli

6.-7.9.2008

LAS

Hollola

14.-15.6.2008
19.-20.7.2008
9.-10.8.2008
2.-3.8.2008
9.-10.8.2008
2.-3.8.2008
26.-27.7.2008
15.-17.8.2008
16.-17.8.2008
23.-24.8.2008

OSU
KarMAS
OSH
SiUra
MKMS
OSU
OSU
OSU
SSG
SA

Orimattila
Karstula
Oulunsalo
Siilinjärvi
Mäntsälä
Orimattila
Orimattila
Orimattila
Sipoo
Pori
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Kuopio

KASA-AMMUNTA
100m, UL, 5x10

8.6.2008

KeAmS

Keitele

100m, LV, 5x5
100m, HV, 5x5

28.-29.6.2008

KeAmS

Keitele

UL, .22 LR, 5x10

6.7.2008

LMS

Lohtaja

200m, LV, 5x5
200m, HV, 5x5

23.-24.8.2008

P-HA

Iittala

600m, UL, 3x10

13.9.2008

LSA

Lapua

300m, HV, 5x5
300m, UL, 3x10

20.-21.9.2008

LMS

Lohtaja

MUSTARUUTI
Mustaruutilajit

28.-29.6.2008

OrivA

Orivesi

15.3. ISSF-LAJIEN KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA
HUIPPU – URHEILUN KANSAINVÄLISEN KILPAILUTOIMINNAN
VALINTAJÄRJESTELMÄ JA -KRITEERIT 2008
PEKING 2008 OLYMPIAKISOJEN VALINTAJÄRJESTELMÄ
Ampumaurheiluliiton liittohallitus vahvistaa ampujien valintaesityksen Pekingin 2008
olympiakisoihin liiton valmennuksen johtajan tekemän esityksen pohjalta. Ampumaurheiluliiton
esityksen pohjalta Suomen Olympiakomitean hallitus päättää valintakokouksessaan
olympiakisoihin valittavat urheilijat. Valintakokousten ajankohdat päättää Olympiakomitean hallitus.
YLEISET VALINTAKRITEERIT MM-, EM- JA MC-KILPAILUIHIN
Arvokilpailuihin (EM – ja MM – kilpailut) valittavan edustusjoukkueen vahvistaa
Ampumaurheiluliiton liittohallitus valmennuksen johtajan tekemän esityksen pohjalta. MC kilpailuihin lähtevän joukkueen valitsee valmennuksen johtaja päävalmentajien tekemän esityksen
pohjalta.
Pekingin olympialaisiin maapaikan ampuneet urheilijat valitaan sekä EM – että MC – kilpailuihin
suoraan ilman katsastuskilpailuja. Muiden urheilijoiden osalta valinta EM – kilpailuihin tapahtuu alla
olevan kilpailukohtaisen valintajärjestelmän perusteella.
EM – kilpailuihin valitaan kaikki ne urheilijat, jotka ovat katsastuskilpailuissa saavuttaneet liiton
tulosrajan (kilpailukohtainen valintajärjestelmä ja katsastuskilpailut alla). Lajin
päävalmentaja/lajivalmentaja voi esittää kaikkiin vuoden 2008 EM – kilpailuihin (aikuisten ja
nuorten) oman harkintansa mukaan (huomioiden kansainvälisten ja kansallisten
katsastuskilpailujen tulosten ohella mm. urheilijan aikaisempi arvokilpailumenestys ja ampujan
kehityssuunta ja – ennuste) myös urheilijaa, joka ei ole katsastuskilpailuissa saavuttanut liiton
asettamaa tulosrajaa. Joukkuekilpailuun valittavalta joukkueelta edellytetään mahdollisuutta
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sijoittua mitalille ja mahdolliset joukkuevalinnat käsitellään aina erikseen. Lopullisen esityksen
valittavasta arvokilpailujen edustusjoukkueesta tekee valmennuksen johtaja.
Maajoukkueurheilijat ovat sekä EM- että MC – kilpailuissa etusijalla urheilijoita valittaessa.
Urheilijoiden EM- ja MC – kilpailuihin liittyvät matka-, majoitus- ja osanottokulut korvaa
Ampumaurheiluliitto olemassa olevan budjetin mukaisesti. Mahdolliset urheilijoiden
omavastuuosuudet yllä mainituista kuluista päätetään kunkin kilpailun osalta erikseen.
Ensisijaisesti mahdolliset omavastuuosuudet koskevat niitä urheilijoita, jotka eivät ole saavuttaneet
liiton asettamaa tulosrajaa, mutta joita esitetään harkinnan perusteella valittavaksi kisoihin.

KANSAINVÄLISET ARVOKILPAILUT
1. AIKUISTEN EM – KILPAILUT
Ilma-aseiden EM-kilpailut 24.2. – 3.3.2008 Sveitsi, Winterthur
Kivääri- ja pistoolilajit
Joukkue EM – kilpailuihin valitaan 23. – 27.1.2008 pidettävien Münchenin ilma – asekilpailujen
tulosten perusteella. Karsintakilpailut Münchenin EM – katsastuskilpailuihin järjestetään
seuraavasti:
Kiväärilajit 1. – 2.12.2008, Turku (2 kilpailua)
Pistoolilajit 8. – 9.12.2008, Turku (2 kilpailua)
Karsintakilpailu Turussa on kaksipäiväinen ja molempien kilpailujen yhteistuloksen perusteella
kilpailun voittaja valitaan suoraan Münchenin katsastuskilpailuihin. Muut urheilijat (yhteensä
maksimissaan 4, pois lukien Münchenin katsastuskilpailuihin suoraan osallistuvat olympiapaikan
ampuneet urheilijat) valitsee lajin päävalmentaja huomioiden mm. Turun karsintakilpailujen
tulostason ja urheilijoiden kehitysennusteen.
EM – kilpailuihin valitaan suoraan urheilija, joka saavuttaa Münchenin katsastuskilpailussa (1. tai 2.
kilpailu) liiton asettaman tulosrajan vuodelle 2008. Jos lajissa on enemmän kuin yksi tulosrajan
saavuttanut urheilija, valitaan urheilijat paremmuusjärjestyksessä huomioiden 1. ja 2. kilpailun
yhteistulos.
Liikkuva maali
Joukkue EM – kilpailuihin valitaan seuraavien katsastuskilpailujen tulosten perusteella:
15. – 16.12.2007, Turku
5. – 6.1.2008, Kuopio
26.1.2008, Tampere
10. – 12.1.2008, Pilsen
EM – kilpailuihin valitaan suoraan urheilija, joka saavuttaa Pilsenin katsastuskilpailussa (1. tai 2.
kilpailu) liiton asettaman tulosrajan vuodelle 2008. Jos lajissa on enemmän kuin yksi tulosrajan
saavuttanut urheilija, valitaan urheilijat paremmuusjärjestyksessä huomioiden 1. ja 2. kilpailun
yhteistulos. EM – kilpailuihin valittavalta urheilijalta edellytetään pääsääntöisesti osallistumista
vähintään kahteen kotimaan katsastuskilpailuun.
Haulikkolajien EM – kilpailut 5. – 14.7.2008 Kypros, Nikosia
Joukkue EM – kilpailuihin valitaan seuraavien katsastuskilpailujen perusteella:
KV – katsastuskilpailu 1 ja 2 (ilmoitetaan myöhemmin, kun kv – kalenteri varmistuu)
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MC – kilpailu 10. – 21.4.2008, Peking, Kiina
MC – kilpailu 1. – 11.5.2008, Kerrville, USA
3. – 4.5.2008, Hyvinkää Nasta GP (skeet)
3. – 4.5.2008, Mäntsälä Nasta GP (trap)
24. – 25.5.2008, Lahti Polar GP (skeet, trap)
3.5.2008, Orimattila (2trap)
23.5.2008, Lahti Polar GP (2trap)
EM – kilpailuihin valitaan suoraan urheilija, joka saavuttaa yllä mainituissa ulkomaan
katsastuskilpailussa vähintään kerran liiton asettaman tulosrajan vuodelle 2008. Jos lajissa on
enemmän kuin kolme tulosrajan saavuttanutta urheilijaa, asetetaan urheilijat
paremmuusjärjestykseen päävalmentajan harkinnan mukaan. EM – kilpailuihin valittavalta
urheilijalta edellytetään pääsääntöisesti osallistumista vähintään kahteen kotimaan
katsastuskilpailuun.
Liikkuvan maalin 10 m MM-kilpailut 20.-26.10.2008 Tsekki, Pilsen
Katsastuskilpailut päätetään myöhemmin.
2. NUORTEN EM – KILPAILUT
Ilma-aseiden EM-kilpailut 24.2. – 3.3.2008 Sveitsi, Winterthur
Kivääri- ja pistoolilajit
Joukkue valitaan EM – kilpailuihin seuraavien kotimaan ja/tai ulkomaan katsastuskilpailujen
tulosten perusteella:
Kiväärilajit 1. – 2.12.2008, Turku (2 kilpailua)
Pistoolilajit 8. – 9.12.2008, Turku (2 kilpailua)
Kivääri- ja pistoolilajit 23. – 27.1.2008, München (2 kilpailua)
EM – kilpailuihin valittavan urheilijan tulee saavuttaa yllä mainituissa katsastuskilpailussa (4
kilpailua) vähintään kahdesti liiton asettama tulosraja vuodelle 2008. Jos lajissa on enemmän kuin
kolme tulosrajan saavuttanutta urheilijaa, huomioidaan ensisijaisesti ulkomaan katsastuskilpailun
tulokset. EM – kilpailuihin valittavalta urheilijalta edellytetään pääsääntöisesti osallistumista kaikkiin
katsastuskilpailuihin.
Katsastuskilpailu Turussa on kaksipäiväinen ja molempien kilpailujen yhteistuloksen perusteella
kilpailun voittaja valitaan suoraan Münchenin katsastuskilpailuihin. Muut urheilijat (yhteensä
maksimissaan 4) valitsee lajin päävalmentaja huomioiden mm. kilpailujen tulostason ja
urheilijoiden kehitysennusteen.
Liikkuva maali
Joukkue valitaan EM – kilpailuihin seuraavien kotimaan ja/tai ulkomaan katsastuskilpailujen
tulosten perusteella:
15. – 16.12.2007, Turku
5. – 6.1.2008, Kuopio
26.1.2008, Tampere
10. – 12.1.2008, Pilsen
EM – kilpailuihin valittavan urheilijan tulee saavuttaa yllä mainituissa katsastuskilpailussa
vähintään kahdesti liiton asettama tulosraja vuodelle 2008. Jos lajissa on enemmän kuin kolme
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tulosrajan saavuttanutta urheilijaa, huomioidaan ensisijaisesti ulkomaan katsastuskilpailun tulokset.
EM – kilpailuihin valittavalta urheilijalta edellytetään pääsääntöisesti osallistumista vähintään
kolmeen katsastuskilpailuun.
Kivääri- ja pistoolilajien EM – kilpailut 7. – 13.7.2008 Tsekki, Pilsen
Joukkue valitaan EM – kilpailuihin seuraavien kotimaan ja/tai ulkomaan katsastuskilpailujen
tulosten perusteella:
Heli Rassin muistokilpailu 25. – 27.4.2008, Elva
Nuorten KV – kilpailu 29.4. – 4.5.2008, Suhl
Kotimaan katsastuskilpailu 17. – 18.5.2008, Mikkeli (kivääri- ja pistoolilajit)
Kotimaan katsastuskilpailu 24. – 25.5.2008, Laukaa (kivääri- ja pistoolilajit)
Ulkomaan katsastuskilpailu, riistamaali (ilmoitetaan myöhemmin)
Kotimaan katsastuskilpailut, riistamaali (ilmoitetaan myöhemmin)
EM – kilpailuihin valittavan urheilijan tulee saavuttaa yllä mainituissa katsastuskilpailussa
vähintään kerran liiton asettama tulosraja vuodelle 2008. Jos lajissa on enemmän kuin kolme
tulosrajan saavuttanutta urheilijaa, huomioidaan ensisijaisesti ulkomaan katsastuskilpailujen
tulokset. EM – kilpailuihin valittavalta urheilijalta edellytetään pääsääntöisesti osallistumista
molempiin kotimaan katsastuskilpailuihin sekä vähintään yhteen ulkomaan katsastuskilpailuun. EM
– näyttönä huomioidaan myös vuonna 2008 ammutut aikuisten MC – kilpailutulokset.
Haulikkolajien EM – kilpailut 5. – 14.7.2008 Kypros, Nikosia
Joukkue valitaan EM – kilpailuihin seuraavien kotimaan ja/tai ulkomaan katsastuskilpailujen
tulosten perusteella:
Nuorten KV – kilpailu 29.4. – 4.5.2008, Suhl
Viro (vahvistetaan myöhemmin)
3. – 4.5.2008, Hyvinkää Nasta GP (skeet)
3. – 4.5.2008, Mäntsälä Nasta GP (trap)
24. – 25.5.2008, Lahti Polar GP (skeet, trap)
3.5.2008, Orimattila (2trap)
23.5.2008, Lahti Polar GP (2trap)
EM – kilpailuihin valittavan urheilijan tulee saavuttaa yllä mainituissa katsastuskilpailussa
vähintään kerran liiton asettama tulosraja vuodelle 2008. Jos lajissa on enemmän kuin kolme
tulosrajan saavuttanutta urheilijaa, huomioidaan ensisijaisesti ulkomaan katsastuskilpailujen
tulokset. EM – kilpailuihin valittavalta urheilijalta edellytetään pääsääntöisesti osallistumista
vähintään kahteen kotimaan katsastuskilpailuun sekä vähintään yhteen ulkomaan
katsastuskilpailuun. EM – näyttönä huomioidaan myös vuonna 2008 ammutut aikuisten MC –
kilpailutulokset.
Liikkuvan maalin 10 m EM-kilpailut 20.-26.10.2008 Tsekki, Pilsen
Katsastuskilpailut päätetään myöhemmin.
3. MUUT KANSAINVÄLISET KILPAILUT
MC – kilpailut
MC - kilpailuihin lähtevän joukkueen valitsee valmennuksen johtaja päävalmentajien tekemän
esityksen pohjalta. Joukkueet julkistetaan viimeistään kuukautta ennen kyseistä MC – kilpailua.
MC – kilpailuihin urheilijoita valittaessa huomioidaan vuoden 2007 tulokset kansainvälisissä
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kilpailuissa, kotimaan katsastuskilpailuissa ja SM – kilpailuissa sekä kyseessä olevaa MC –
kilpailua edeltävät vuoden 2008 kansainväliset ja kotimaan katsastuskilpailut. Urheilijoita
valittaessa huomioidaan myös muut tekijät, kuten ampujan kehityssuunta ja – ennuste.
PM – kilpailut ja maaottelut
Joukkueen nuorten PM- ja Suomi – Viro maaotteluihin valitsee lajin päävalmentaja yhdessä
valmennuksen johtajan kanssa seuraavien katsastuskilpailujen tulosten perusteella:
Ilma- ja ruutilajien nuorten PM – kilpailut 20. – 25.8.2008 Ruotsi, Göteborg
Ilma – aseet
Nuorten KV – kilpailu 29.4. – 4.5.2008, Suhl
SM – kilpailut 14. – 16.3.2008, Vierumäki
Kivääri- ja pistooli (ruutilajit)
Mikkeli 17. – 18.5.2008
Laukaa 24. – 25.5.2008
Karelia Match Joensuu 7. – 8.6.2008 (kiväärilajit)
Salo 5. – 6.7.2008
Täydennetään mahdollisesti
Haulikkolajit
Lahti Polar GP 24. – 25.5.2008, (trap)
Oulu GP 14. – 15.6.2008 (skeet)
Tampere Sako GP 28. – 29.6.2008 (skeet + trap)
Suomi – Viro nuorten maaottelut
Ilma – asemaaottelu 18. – 20.1.2008, Viro
Kiväärilajit 1. – 2.12.2008, Turku (2 kilpailua)
Pistoolilajit 8. – 9.12.2008, Turku (2 kilpailua)
Ruutilajit 28. – 29.6.2008, Karstula
17. – 18.5.2008, Mikkeli
24. – 25.5.2008, Laukaa
Muut kansainväliset kilpailut
Liitto vastaa myös seuraavien kansainvälisten kilpailujen Suomen joukkueen valitsemisesta.
Kilpailuihin lähtevät urheilijat valitsee lajin päävalmentaja yhdessä valmennuksen johtajan kanssa.
Ilmoittautumiset kilpailuihin sovitaan liiton toimiston kanssa erikseen. Maajoukkueurheilijoilla on
etuoikeus osallistua alla oleviin kilpailuihin.
Kivääri- ja pistoolilajit:
KV – ilma – asekilpailu, München 22. – 27.1.2008
RFP viikko, Wiesbaden 6. – 10.3.2008
Grand Prix Pilzen 7. – 11.5.2008
Eurooppa Cup:n kilpailut (Iso- ja vakiopistooli, 300 – m lajit)
Nuorten KV - kilpailu, Suhl 30.4. – 4.5.2008
Shooting Hopes, Pilzen 5. – 8.6.2008
Liikkuva/riistamaali:
10. – 12.1.2008, Pilsen
Haulikkolajit:
Nuorten kilpailu, Suhl 30.4. – 4.5.2008
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4. JOUKKUEIDEN VALINTAPÄIVÄT
Vuoden 2008 arvokilpailujen joukkueiden valintapäivät:
Ilma-aseiden EM – kilpailut 24.2. – 3.3.2008 Sveitsi, Winterthur
Nuorten EM – kilpailut, kivääri- ja pistoolilajit 7. – 13.7.2008 Tsekki, Pilsen
Haulikkolajien EM – kilpailut 5. – 14.7.2008 Kypros, Nikosia

28.1.2008
30.5.2008
30.5.2008

Muut valinnat
Nuorten Suomi - Viro ilma – asemaaottelu 18. – 20.1.2008, kiväärilajit
Nuorten Suomi - Viro ilma - asemaaottelu 18. – 20.1.2008, pistoolilajit
Nuorten Suomi - Viro ruutilajien maaottelu 28. – 29.6.2008, kivääri- ja pistoolilajit
Nuorten PM – kilpailut 20. – 25.8.2008 Ruotsi, Göteborg

Tulosrajat 2008
Laji
Kivääri
Ilmakivääri 60ls /40ls
50m 3x40ls / 3x20ls
50m makuu 60ls
300m 3x40ls
300m 3x20ls
300m makuu 60ls

Miehet
595
1166
595
1166
580
597

Naiset
396
579
593

Pojat
583
1132
591

Tytöt
388
562
590

Pistooli
Ilmapistooli 60ls /40ls
50m vapaapistooli 60ls
25m olympiapistooli
60ls
25m urheilupistooli
60ls
25m isopistooli 60ls
25m vakiopistooli 60ls

Miehet
581
560

Naiset
383

Pojat
563
533

Tytöt
369

Haulikko
Skeet 125k/75k
Trap 125k/75k
2trap 150k/120k

Miehet
121
120
137

Naiset
69
68

Pojat
114
113
123

Tytöt
59
59

Liikkuva/Riistamaali
Liikkuva 10m 60ls
/40ls
Sekajuoksut 40ls
Riistamaali 50m 60ls
Riistamaali 50m 40ls

Miehet

Naiset

Pojat

Tytöt

572
380
585
388

373
373

558
370
570
380

572
591

578

559
580

582
569

563

559

545
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2.12.2007
9.12.2007
2.6.2008
9.7.2008

Aikuisurheilijoilla tulosrajoissa on ohjeellisina arvoina käytetty vuosien 2004 – 2007 arvokilpailujen
(O-, MM-, EM- ja MC-kilpailut) 8. parhaan keskiarvotulosta. Nuorilla tulosrajoissa on ohjeellisina
arvoina käytetty vuosien 2002 – 2007 EM- ja MM-kilpailujen tulosten puolivälin (50 %)
tuloskeskiarvoa.

PEKING 2008 PARALYMPIAKISOJEN VALINTAJÄRJESTELMÄ
Ampumaurheiluliiton liittohallitus vahvistaa ampujien valintaesityksen Pekingin 2008
paralympiakisoihin liiton valmennuksen johtajan tekemän esityksen pohjalta. Ampumaurheiluliiton
esityksen pohjalta Suomen Paralympiakomitean hallitus päättää valintakokouksessaan
paralympialaisiin valittavat urheilijat. Valintakokousten ajankohdat päättää Paralympiakomitean
hallitus.
Tulosrajat 2008
Paralympia
Kivääri
R1 ilmakivääri 60 ls pysty SH1
R2 ilmakivääri 40 ls pysty SH1
R3 ilmakivääri 60 ls makuu
SH1
R4 ilmakivääri 60 ls pysty SH2
R5 ilmakivääri 60 ls makuu
SH2
R6 pien.kiv. 60 ls makuu SH1
R7 pien.kiv. 3x40 ls SH1
R8 pien.kiv. 3x20 ls SH1
R9 pien.kiv. 60 ls makuu SH2
Pistooli
P1 ilmapistooli 60 ls SH1
P2 ilmapistooli 40 ls SH1
P3 urheilupistooli 30+30 ls SH1
P4 vapaapistooli 60 ls SH1
P5 ilmapistooli, vakio 40 ls SH1

578
380
597
592
597
575
1115
547
580

553
355
550
494
320

Tulosrajoja käytetään vuonna 2008 valittaessa urheilijoita MC – kilpailuihin ja tehtäessä
valintaesitystä Pekingin Paralympialaisiin.
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15.4. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Ampumaurheiluliiton viestintä- ja markkinointipäällikkö vastaa seuraavien tapahtumien
viestinnästä:
Paikalla seuraavissa kansainvälisissä kilpailuissa
- 24.2.-3.3.
ilma-aseiden EM-kilpailut, Winterthur, Sveitsi
- 10.-21.4.
kaikkien lajien maailmancup, olympialaisten esikilpailut, Peking, Kiina (tämä joko
paikalla tai sitten kotimaassa)
- 5.-14.7.
haulikkolajien EM-kilpailu, Nikosia, Kypros
- 9.-15.8.
olympialaiset, Peking, Kiina
Paikalla seuraavissa kotimaan tapahtumissa
- huhtikuu
liittovaltuusto
- marraskuu liittovaltuusto
- marraskuu Grande Finale
Paikalla yhteistyössä kisajärjestäjien kanssa seuraavissa kotimaan kilpailuissa
- 2-3.2.
ilmakiväärin ja –pistoolin SM-karsinta, Keski-Suomen Ampujat, Vierumäki, Heinola
- 16.-17.2.
ilmakiväärin ja –pistoolin joukkue-SM-kilpailu, Pieksämäen Seudun Ampujat,
Pieksämäki
- 14.-16.3.
ilmakiväärin ja –pistoolin SM-kilpailu, Keski-Suomen Ampujat, Vierumäki, Heinola
- 8.-9.3.
ilma-aseiden Kultahippufinaali, Mikkelin Ampujat, Mikkeli
- elokuu
Kultahippujen ruutiasefinaali (jos mahdollista aikataulu huomioiden)
pistoolin Y- ja N-sarjojen SM-kilpailu (jos mahdollista aikataulu huomioiden)
kiväärin kaikkien sarjojen SM-kilpailu (jos mahdollista aikataulu huomioiden)
haulikon trapin Y-sarjan SM-kilpailu (jos mahdollista aikataulu huomioiden)
haulikon skeetin SM-kilpailu (jos mahdollista aikataulu huomioiden)
siluetin MM-kilpailu, Heinola (jos mahdollista aikataulu huomioiden)
mustaruudin PM-kilpailu (jos mahdollista aikataulu huomioiden)
Toimistosta käsin yhteistyössä kisajärjestäjien kanssa seuraavista kotimaisista
tapahtumista
- 12-13.1.
ilmakiväärin ja –pistoolin SM-karsinta, Kauhavan Ampujat, Kauhava
- 2.-3.8.
liikkuvan maalin putoavien taulujen SM-kilpailu, Suonenjoen Urheilu- ja
Metsästysampujat, Suonenjoki
kasa-ammunnan SM-kilpailu
kansallinen trap, ikäkausisarjat, SM-kilpailu
kansallinen trap, y-sarja, SM-kilpailu
automaattitrap, kaikki sarjat, SM-kilpailu
haulikon sportingin SM-kilpailu
mustaruudin SM-kilpailu
kaksoistrapin SM-kilpailu
haulikon compak sporting SM-kilpailu
pistooli, ikäkausisarjat, SM-kilpailu
liikkuvan maalin Y- ja N-sarjojen SM-kilpailu
liikkuvan maalin ikäkausisarjojen SM-kilpailu
haulikon trapin ikäkausisarjojen SM-kilpailu
haulikon skeetin ikäkausisarjojen SM-kilpailu
300 metrin kiväärin Y- ja N-sarjojen SM-kilpailu
300 metrin kiväärin ikämiesten ja nuorten SM-kilpailu
siluetin SM-kilpailu
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Toimistosta käsin yhteistyössä joukkueen lajivalmentajien kanssa seuraavista
kansainvälisistä tapahtumista
21.-30.3.
pistooli- ja kiväärilajien maailmancup, Rio de Janeiro, Brasilia
1.-11.5.
haulikkolajien maailmancup, Kerrville, USA
15.-22.5.
pistooli- ja kiväärilajien maailmancup, München, Saksa
22.-30.5.
pistooli- ja kiväärilajien maailmancup, Milano, Italia
2.-13.6.
haulikkolajien maailmancup, Suhl, Saksa
13.-23.6.
haulikkolajien maailmancup, Belgrad, Serbia
7.-13.7.
ISSF:n pistooli- ja kiväärilajien nuorten EM-kilpailut, Pilsen, Tshekki
6.-12.9.
paralympialaiset, Peking, Kiina
5.-15.10.
Kansainvälisen Opiskelijaurheiluliiton (FISU) mestaruuskilpailut, Peking, Kiina
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