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Yleistä 

Aluetoiminnan tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua alueellaan 
sekä toimia SAL:n organisaation osana yhteistoiminnassa lajijaostojen ja alueen 
ampumaseurojen kanssa. Vuonna 2015 alueella toimi 38 ampumaseuraa joissa 
oli noin 5800 jäsentä. 

Hämeen alueen toiminta tulee vuonna 2016 painottumaan aluetason 
valmennuksen kehittämiseen. Aluetason valmennus tulee lisääntymään  ja 
seurakehittämistoimintaa jatketaan tarpeen mukaan.  Aluetoiminnan 
henkilöiden kouluttamista erityisesti valmennuksessa tullaan voimakkaasti 
lisäämään. 

Aluejaoston Hallinto: 

Aluejaoston toiminta jakautuu työryhmiin joiden tarkoitus on palvella seuroja ja 
seuratoimijoita mahdollisimman tehokkaasti.  

Työryhmät ovat: 

 Valmennus ja Nuoriso: 

Työryhmän tarkoituksena on toimia koulutuksen, valmennuksen ja 
nuorisotoiminnan keskuksena alueella.  

 Rata ja toiminta: 

 Ylläpitää kilpailutoimintaa ja tilastoja alueen kilpailuista. 
Tuomarikorttien ylläpito 
Rataolosuhteiden kehitys  

Viestintä: 

Alueen viestintä yleisesti, alueen ja seurojen välinen viestintä sekä 
alueen viestintä liittoon ja muihin toimijoihin. 

 

Viranomaisasiat: 

Ampumakorttitoiminta,  
Lupa-asiat (mm. ympäristöluvat) 

 
 
Myynti, markkinointi ja varainhankinta: 
 

 Seurojen ja ampumaurheilun markkinointi, verkostointi, 
monialaisuuden hyödyntäminen (seurojen jäsenet), imagon kohotus 
ja myynti 
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 Yleisjohto: 

  Toiminnan yleisjohtaminen ja raportointi. 

 

 Asiantuntijat: 

Seurakehitys: Jarmo Pyyhtiä  
Viranomaisasiat: Rainer Hirvonen 

  

Seurakehittäminen: 

Seuratoiminnan kehittämisessä jatketaan seurojen tukemista tarpeen mukaan 

- Seurakehittämistoimien markkinointia seuroille jatketaan 
(seuratapaamiset) 

- Kaikki halukkaat alueen seurat seurakehittämistoimissa 
(kehittämistoiminnan ylläpitäminen) 

-  Seurojen välisen yhteistoiminnan tehostamista  
(mm. ampumaurheilukoulutus, markkinointi) 

- Tiedottamista seuroille lisätään ja selvennetään  

Tavoitteena on saada 1-2 seuraa mukaan pilottihakkeeseen, jossa seuraan 
muodostetaan ampumaurheilukoulutusta nuorille aluejaoston avustuksella. 
   

   

Nuoriso ja Valmennus: 

Nuoriso- ja valmennustoimintaan tullaan panostamaan voimakkaasti erityisesti 
valmennuksen osalta. Osa tehoryhmän valmennuksesta on tulossa alueen 
vastuulle ja alueella koulutetaan II-tason valmentajia tähän tehtävään.  Alueella 
jatketaan ja edelleenkehitetään aluevalmennusryhmiä alueen lahjakkaille 
nuorille, joilla ei vielä ole paikkaa ns. tehoryhmissä. Tarkoituksena järjestää 
alueleirejä ja aluevalmentajatapaamisia. 

Alue on mukana kehittämässä ja tukemassa ampumaurheilukoulutusta, jotta 
mahdollisimman monessa seurassa saadaan halukkaita harrastajia mukaan 
ampumaharrastukseen 
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Tuomarikortit (I-II lk): 

Tuomarikorttikoulutusta kaikissa lajeissa (kivääri, pistooli ja liikkuvamaali)  
järjestetään alueella 2kpl. Haulikkojaosto hoitaa haulikkopuolen koulutuksen. 

Kilpailutoiminta 

Aluemestaruuskilpailuiden järjestämistä pyritään vakioimaan, tarkoituksena on 
saada aluemestaruuskisojen järjestäjät sovittua useammaksi vuodeksi eteenpäin. 

Alueella jatketaan vuonna 2013 käynnistettyä suvisarja yhteistyötä Lounais-
Suomen kanssa. 

Ympäristö ja olosuhteet 

Aluejaosto tarjoaa asiantuntijuutta olosuhde- ja ympäristöaisoihin liittyvissä 
lupa-asioissa.  

Aluejaosto tulee osallistumaan alueellaan toimiviin neuvottelutoimikuntiin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


