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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 
 
 
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 (6). Jaoston jäsenistöstä valitaan sihteeri sekä muut 
vastuuhenkilöt. 
 
Alueen yleiset kokoukset pidetään lokakuussa ja maaliskuussa. Aluejaosto 
kokoontuu säännöllisesti, noin kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan. 
Hallintopalvelut, kuten kirjanpito, postitus ja kopiointipalvelut hankitaan 
SAL:sta. 

 
3. TALOUS 
 

Jaoston tulot muodostuvat pääosin seuroilta perittävistä jäsenmaksuista ja 
ampumaurheiluliiton maksamasta tuesta. Rahankeräys tulee olemaan alueen 
suurin haaste vuonna 2011, jotta jaoston tuloja pystytään nostamaan. 

Menopuolella merkittävin panostus on nuorisotoiminnan monipuolisessa 
tukemisessa, vuoden 2011 suurin menoerä tulee olemaan nuorten 
valmennusryhmien toiminnan mahdollistaminen. Vuonna 2010 perustettiin 6 
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valmennusryhmää lajeina pistooli, kivääri, haulikko ja riistamaali, joiden 
toimintaa jatketaan vuonna 2011. 

Alueen avustukset kohdistetaan pääpainoisesti nuorten toiminnan 
tukemiseen, mutta myös yli 20-vuotiaita ampujia otetaan mukaan vuoden 
2011 alueleirityksiin. 

 

4. YMPÄRISTÖ- JA AMPUMARATA-ASIAT 

Alue seuraa edelleen ratojen ympäristölupatilanteen kehitystä. Alueen 
edustaja osallistuu pääkaupunkiseudun Ampumaratafoorumiin, jonka 
päämääränä on alueellisen ampumaradan rakentaminen. 

 

5. KOULUTUS 

Pistooli- ja kiväärilajien tuomarikursseja järjestetään kaksi, tammikuussa ja 
syksyllä syys- lokakuussa. Tammikuussa voidaan järjestää myös 
riistamaalilajien kurssi, jos kysyntää on. Keväällä järjestetään haulikkolajien 
kursseja tarpeen mukaan, osaksi yhteistoiminnassa lajijaoston kanssa. 

Alue pyrkii myös järjestämään koulutustapahtumia ja seminaareja seurojen ja 
alueen lajivalmentajille entistä aktiivisemmin. 

 

6. NUORISOTOIMINTA 

Aluejaosto jatkaa nuorisopäällikön johdolla alueen nuorten 
ampumaharrastuksen kehittämistä. Alueelle on nimetty 7 lajivalmentajaa 
vetämään nuorisoryhmiä seuraavasti:  

- tukiammunta pistooli 

- nuorisoammunta pistooli Y16/N16 - Y20/N20 

- tukiammunta kivääri 

- nuorisoammunta kivääri Y16/N16 - Y20/N20 

- riistamaali Y16/N16 - Y20/N20 

- haulikkolajit Y15 - Y20/N20 

Nuorisoryhmillä on tarkoitus kokoontua ja pitää 1-2 päivän pituisia leirejä noin 
2-4 kertaa vuodessa. Lisäksi pyritään järjestämään koulutustilaisuuksia. 
Tavoitteena on saada Etelä Suomen alueen nuoret SM-mitaleille kaikissa 
nuorten lajeissa ja ikäluokissa Y15, Y16/N16, Y17, Y18/N18,Y20/N20 vuonna 
2011. 

 

7. KILPAILUTOIMINTA 

Aluejaosto päättää alueellisten ja aluemestaruuskisojen kilpailujen luvat.  

- 1.10.2011 – 31.3.2012 välisenä aikana järjestettävien kisojen 
hakemukset tulee toimittaa aluejaostolle 30.4.2011 mennessä 

- 1.4.2012 – 30.9.2012 välisenä aikana järjestettävien kisojen 
hakemukset tulee toimittaa aluejaostolle 30.09.2011 mennessä 
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Aluejaosto pyrkii vaikuttamaan kilpailujen järjestäjiin, jotta nuorten tukisarjoihin 
saataisiin enemmän kilpailuja myös ruutikaudella. 

Kiväärin, pistoolin ja ilma-aseiden aluemestaruuskisoissa tulee järjestää 
nuorten tukisarjat. 

 

Vuoden 2011 aluemestaruuskisoja on myönnetty seuraavasti: 

- Ilma-aseiden aluemestaruuskisat Kirkkonummella 5.-6.2.2011, 
PorkkA 


