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Yleistä
Kuluva kausi 2016 on ollut alueellamme toiminnallisesti vilkas. Kevät- ja
kesäkaudella on ollut paljon toimintaa seurojen ja lajien kohdalla.
Hyvin järjestetyt tapahtumat ja kilpailut ovat niitä helmiä, mitä ammuntaurheilu
tarvitsee. Suurta myönteistä huomiota on saanut se, että mm. useissa seuroissa
kevään ja kesän avoimet ovet ovat antaneet positiivisen kuvan suurelle yleisölle.
Seurat ovat tehneet suurenmoista PR-työtä itselleen ja ennen kaikkea eri
ammuntamuodoille. Lisäksi alueella on järjestetty tasokkaita SM -kilpailuja eri
lajeissa ja myös kansainvälistä kilpailutoimintaa. Mustaruutilajeissa ja Siluetin
pistoolilajeissa järjestettiin alueellamme PM-kisat, unohtamatta perinteistä
haulikon kansainvälistä junnucup-kisaa.
Ilman osaavia toimijoita ja seuroja näitä kilpailuja ei olisi pystytty järjestämään.
Pistooli, Kivääri, Haulikko ja Liikkuva maali ovat perinteisesti olleet ne vahvat lajit,
joiden eteen on tehty paljon työtä. Nämä lajit ovat vakiinnuttaneet asemansa lähes
jokaiseen seuraan. Kuluneen kesän aikana Mustaruuti - ja Siluettilajit ovat saaneet
uudelleen oman arvostuksensa muiden lajien joukossa. Kiinnostus näihin lajeihin on
kasvanut juuri Teidän, toimijoiden ja seurojen suurella työpanoksella.
Vetovoimaisina lajeina ovat tunnetut ammuntalajit, kuten Practical- lajit
kokonaisuudessaan ja haulikon Compak-Sporting-lajit . Viehätys näihin lajeihin
piilee lajien omaleimaisessa haasteellisuudessa, joissa punnitaan nopeus,
reaktiokyky ja taito.
Tässä on vain pieni osa, mitä alueella on tapahtunut tähän mennessä. Paljon
kohokohtia jää mainitsematta ja huomioimatta. Osaksi syynä on, että seurojen
toiminnasta ei ole kuultu tai nähty mitään.
Toivomme, että seurat jatkavat menestyksellistä työtään edelleen ja hakevat uusia
mahdollisuuksia yhteistyöhön. Meillä on alueella paljon lupaavia ampujia
löytämättä ja niitä tärkeitä toimijoita taustalle, jotka tekevät arvokasta työtä.
Ampumakoulujen kautta saamme uusia aloittelevia ampujia, joista emme vielä
tiedä mihin heidän halu ja taidot kantavat. Kaikille tulokkaille on annettava
mahdollisuus, koska jonain päivänä tulevaisuudessa voi olla, että joku näistä
”helmistä” edustaa lajia ja seuraa maailmalla.
Syyskokous
Hämeen aluejaoksen sääntömääräisessä syyskokouksessa valitaan uudet
toimihenkilöt jaokseen kaudelle 2017 -2019.
Erovuorossa on seuraavat henkilöt: Heikki Romppanen, Sarita Kukkumäki ja Elina
Selin.

Lisäksi valitaan uudet SAL liittovaltuuston edustajat (5 kpl).
Erovuorossa on seuraavat henkilöt: Pertti Könönen, Jarmo Pyyhtiä, Samppa
Astikainen, Janne Hokkanen ja Jukka-Pekka Heikkilä.
Valmennus
Hämeen aluejaoksen käytössä on nyt 2-tason valmentajia. Valmentajatiimi toimii
Hämeen alueen seurojen apuna. Apu voi käsittää esim. koulutusta, tukitoimintaa
tai ratkaisujen hakua ampumakouluohjaajille tai valmentajille. Lisäksi heidän
tehtäväkenttään kuuluu suunnitella lajileirit yhteistyössä tehoryhmien kanssa.
Mahdollisuuksien mukaan valmennustiimi suunnittelee alueen seurojen yhteisleiriä
tehoryhmään nousijoille.
Valmennustiimin koordinaattori ja yhteyshenkilö: Elina Selin (kivääri)
Pistooli: Petri Eteläniemi
Haulikko: Heikki Romppanen, Janne Hokkanen ja Tapio Törmä
Liikkuva maali: Jarmo Pyyhtiä
Pyydämme alueen seurojen valmentajien ja ampumakouluohjaajien ottamaan
yhteyttä valmentajatiimin koordinaattoriin. Rakennamme alueelle parasta aikaa
tiedotus- ja tukiverkostoa, jolla saadaan tietoa jaettua ja voidaan suunnitella
yhteistyössä tarpeen mukaan lisäkoulutusta, valmennustarvetta ja leirien
järjestelyä ym.
Ampumarataverkosto
Uusi ampumaratalaki astui voimaan 1.12.2015. Laki vaikuttaa pitkälti
maakunnalliseen päätöksen tekoon. Tällä hetkellä Hämeen aluejaos seuraa
tilannetta Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan liitossa. Näissä
neuvottelukunnissa on myös alueemme edustus läsnä AHF:n Lotta Jaakkolan
tukemana.
Tämän hetkisen tiedon mukaan lausuntokierroksella on Päijät-Hämeen ja
Pirkanmaan liiton lausunnot.
Lisäksi alueen seuroilla on erittäin tärkeää huomioida ampumaratoja koskeva laki ja
asetus. Huomioikaa uuden ampumaratalain vaatimukset ratojen ylläpidosta ja
ratavastaavien tehtävistä. Kaikki ilmoitukset POHA:an on tehtävä viimeistään
30.11.2017.
Seurojen johtokuntien ja hallitusten on syytä sisäistää seuraavat lait ja asetukset:
- Ampumaratalaki 763/2015
- Asetus ampumaradoista 1307/2015
- Rikoslaki 766/2015

Seuratiedot
Pyydämme, että seurat päivittävät tietonsa alueen sihteerille. Mahdolliset
muutokset seurojen toimihenkilöissä eivät ole aluejaoksessa ajan tasalla. Pienillä
toimenpiteillä saisimme tiedonkulun toimivammaksi. Myös seurat, joilla on
kotisivut, päivittäkää sivut ja yhteystiedot ajan tasalle.
Asiantuntijat seuroissa
Hämeen alueelle on rakentumassa ns. tietopankki. Tällä hetkellä meillä ei ole
kaikkea sitä tietoa, mitä Teillä on seuroissa eri lajeista. Haluamme, että tämä vajaus
saadaan muutettua. Näin voimme auttaa niin seuroja kuin harrastajia ja urheilijoita.
Seurat, joilla on seuraavista lajeista ns. tietoa ja taitoa:
- Mustaruuti
- Siluetti
- Kasa-ammunta
- Practical
Lisäksi haemme asiantuntijaa erityislasten ja nuorten toimintaan.
Ottakaa yhteyttä allekirjoittaneeseen. Hämeen aluejaos haluaa asiantuntijan em.
lajeihin.
Tuomarikorttikoulutus
Hämeen alue järjestää tuomarikorttikoulutusta seuraaviin lajeihin tarpeen mukaan:
Kivääri, Liikkuva maali ja pistooli. Seurat ilmoittavat tarvittavasta koulutuksesta
aluejaostolle, joka organisoi hyväksytyt kouluttajat, sekä ajankohdan ja paikan.
Muut lajit anotaan lajijaostoilta, joiden tiedot löytyvät Ampumaurheiluliiton
sivuilta.
Epäselvyyksien syntymisen ehkäisemiseksi kannattaa ottaa yhteyttä alueelle ja/tai
liittoon.
Kilpailut

Kaikkien seurojen kannattaa ilmoittaa omista kilpailuista. Ilmoitus
mahdollistaa myös muiden kuin naapuriseurojen osallistumisen. Ilmoittakaa
alueen kilpailuvastaavalle myös pienistä kisoista. Kaikki ilmoitukset
huomioidaan ja tietoa jaetaan myös alueen sivuilla. Meillä on paljon
harrastajia, jotka haluavat kilpailla pienissä kisoissa, eri paikkakunnilla ja eri
radoilla. Toivomme, että kaikki alueen seurat aktivoituvat kilpailujen
suhteen.
Harrastustodistukset ampujille
Kaikki alueen seurat, ampuma-asekouluttajat ja jäsenet, huomioikaa
ampuma-aselain 53 a §:n kohta. Olkaa valppaina pistoolilupien
voimassaolon kanssa. Huomioikaa harrastustodistusten toimittaminen
poliisille tarpeeksi aikaisin, ennen kuin lupa päättyy tai varsinkin 13.06.2011
jälkeen myönnetyt luvat, mitä koskee viiden vuoden sääntö.

Seurojen toiminta
Edelleen paljon toimintaa jää kirjoittamatta alueen tietoihin. Nämä tiedot
jäävät vain seurojen omiin arkistoihin. Kilpailut, esittelyt ja muut tapahtumat
jäävät pois alueen toimintakertomuksesta. Kaikkien näiden em. tapahtumien
ilmoittaminen on tärkeää. Kaikella tiedottamisella saamme aikaiseksi
näkyvyyttä, näyttöä aktiivisuudesta ja uusia toimijoita seuroihin.
Pyydämme, että seurat toimittavat heti vuodenvaihteen jälkeen tietoja
toiminnasta ja varsinkin niistä kohokohdista kaudelta 2016.
Yhdistysrekisterit
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poistaa rekisteristään yhdistyksiä joilta ei
ole tullut ilmoitusta rekisteriin vuoden 1995 jälkeen. Poistomenettelyssä
olevan yhdistyksen on ilmoitettava 12.1.2017 mennessä, mikäli se jatkaa
toimintaansa.
Poistolistan ja ohjeita löydät osoitteesta:
https://www.prh.fi/fi/uutislistaus/2016/P_9242.html
Poistettavien listalla on myös aktiivisia ampumaseuroja Hämeen alueelta.
Tarkastakaa oman ja vaikka naapuriseurankin tilanne ja toimikaa ajoissa!

Kaikille Hämeen alueen seuroille toivotamme hyvää loppuvuotta 2016!

Yhteistyöterveisin,
Tapio Törmä, Hämeen aluejaoksen puheenjohtaja
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