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2. SAL:N LINJAUKSET VUODELLE 2017 
 Suomen Ampumaurheiluliiton vuoden 2017 toimintasuunnitelma toteuttaa koko ampumaurheilun uuden 
ja päivitetyn strategian näkemyksiä ja painotuksia. Strategiassa kuten myös toimintasuunnitelmassa on 
huomioitu sekä kevään että syksyn strategiapäivien tuotokset.  
 
2.1. Liiton tarkoitus  
Sääntöjen mukaisesti Suomen Ampumaurheiluliiton toiminnan tarkoituksena on edistää ja kehittää 
ampumaurheilua Suomessa sekä vaikuttaa että osallistua kansainväliseen ampumaurheilu-toimintaan. 
Liiton toiminnan perustana ovat eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassa edistetään 
sukupuolten välistä tasa-arvoa.  
 
2.2. Arvot, visio, missio  
Ampumaurheilun päälinjaukset ovat seuraavat:  
Arvot  

- Eettisesti kestävää ja puhdasta urheilua 

- Avoimuus, läpinäkyvyys ja rehellisyys 

- Yhteistyöhakuisuus 

- Turvallisuus 

- Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 

- Ympäristön huomioiminen 

- Laaja-alainen menestys 

- Tyytyväisyys (= urheilija, seura on tyytyväinen) 

Missio  
Missio: Edistää ja kehittää ampumaurheilua, turvata sen toimintamahdollisuudet sekä luoda että tarjota 
edellytyksiä iloon, mielihyvään ja onnistumisen elämyksiin. 
 
Ampumaurheilun näky (visio)  
Suomalainen ampumaurheilu on innostavaa sekä kansallisesti että kansainvälisesti arvostettua ja 
menestyvää, jota harrastetaan nykyaikaisilla suorituspaikoilla ja jonka seuroissa on hyvä ja turvallista 
kasvaa, kehittyä ja viihtyä.  
 
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- ja kasa-ammuntalajeja, haulikon sporting- lajeja sekä IPC:n (Kansainvälinen Paralympiakomitea) 

alaisia vammaisampumaurheilulajeja. Liiton huippu-urheilun ja kansainvälisen kilpailutoiminnan painopiste 

on olympia- ja paralympialajeissa. 

2.4. Toiminnan pääpainopisteet 
Strategian työn aikana tunnistettiin asioita, joiden osalta on muutostarvetta, jotta pääsemme halutulla 

tavalla tavoitteisiimme. Keskeisimpiä niistä ovat: 

- Ampumaurheilun edunvalvonta ja vaikuttaminen 

- Ampumaurheilupaikkojen riittävyyden ja laadun varmistaminen 

- Eri ampumalajien tasapuolinen huomiointi 

- Tarve priorisoida ja selkeyttää toimintaa 

- Toimintojen nykyaikaistaminen ja virtaviivaistaminen 
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- Organisaation rakennemuutos (sisällölliset toimintatapamuutokset) 

- Ilma-aseratojen ja elektronisten taululaitteiden lisääminen 

- Valmennus- ja koulutusjärjestelmän edelleen kehittäminen   

- Yhteistoiminnan ja yhteisöllisyyden lisääminen 

- Tukipalveluiden tuottaminen seuroille 

- Vuorovaikutuksen parantaminen ampumaurheiluperheen sisällä 

Strategiapalavereiden pohjalta keskeisimmiksi painopisteiksi valittiin seuraavat: 
 Olosuhteiden varmistaminen 
 Vaikuttaminen ja viestintä 
 Toimintatapojen kehittäminen 
 Seuratoiminnan tukeminen 
 Huippu-urheilun kehittäminen 

 
Näiden pääpainopistealueiden lisäksi toimintaa jatketaan tukipalveluiden ja normaalitoimintojen (julkaisu- 
ja koulutustoiminnat, kilpailu- ja kansainvälinen toiminta) osalta. 
 

2.5. SAL:n 100- vuotisjuhlat 
Liitossa on käynnistetty 100-vuotisjuhlallisuuksien suunnittelutyö. Liitto täyttää sata vuotta 2019. Liiton 
100v juhlallisuuksia tullaan viettämään ympäri Suomen siten, että mm. seurojen päätapahtumat saavat 
100v ilmeen. Liiton 100v-toiminasta kirjoitetaan historianteos, jonka kirjoittaa tietokirjailija Kalle 
Virtapohja. Liitto on myös hakenut juhlakilpailuksi ISSF:ltä haulikkolajien maailmancup-osakilpailua.  
 

3. PÄÄTÖSVALTA JA HALLINTO 
SAL:n päätösvaltaa käyttävät SAL:n kokous ja liittovaltuusto. Toimeenpanovaltaa käyttää liittohallitus.  
Liittohallitus toimii SAL:n toimeenpanevana elimenä ja sen tehtävänä on hoitaa SAL:n asioita lain, liiton 
sääntöjen, SAL:n kokouksen ja liittovaltuuston päätösten samoin kuin soveltuvin kohdin VALO:n sääntöjen 
mukaisesti sekä edustaa SAL:a.  
 
Liittohallituksen apuna toimivat liiton toimihenkilöiden lisäksi 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 ja liiton välillä tarjoten 
tukipalvelujaan seuroille aluetoiminnan sääntöjen mukaisesti.  
 
Ampumaurheiluliiton organisaatio  
Liiton keskustoimiston palvelukonseptia parannetaan vastaamaan seurojen tarpeita niin, että osa 
palveluista siirtyy sähköisiksi palveluiksi. SAL liittyy Uuden Olympiakomitean jäsenrekisteriprojektiin vuoden 
2017 alkusyksyn aikana niin, että kaikki jäsen-, lisenssi-, tuomaritiedot saadaan samasta rekisterikannasta. 
Liitto on valmistellut vuoden 2016 syksystä lähtien uuden toimistoväen rekrytointia, koska vuoden aikana 
sekä talouspäällikkö että toiminnanjohtaja jäävät eläkkeelle. Liiton toimintojen virtaviivaistamiseksi ja 
uuden kehitys- ja palvelukonseptin luomiseksi rekrytoidaan liittoon talous- ja kehityspäällikkö. Nykyisten 
viranhaltijoiden ns. hiljaisen tiedon siirtäminen uusille työntekijöille vaatii tuplamiehitystä osalle vuotta. 
Liiton toimihenkilöiden toimenkuvat tarkennetaan vastaamaan paremmin palvelukonseptia.  
Liiton toimiston palkallisina työntekijöinä jatkossa toimivat toiminnanjohtaja, talous- ja kehityspäällikkö, 
kenttä- ja kilpailupäällikkö (syksystä 2017 alk.), kilpailu- ja palvelusihteeri, koulutus- ja nuorisopäällikkö, 
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valmennuksen johtaja ja viestintäpäällikkö. Urheilutoimen puolella valmennuksen johtajan ja koulutus- ja 
nuorisopäällikön lisäksi toimivat lajivalmentajat ja muut valmentajat. Olosuhdeasioissa lisäksi toimii rata-
asiantuntija, joka on palkattu yhdessä Ampumaharrastusfoorumin kanssa.  
  

4. EETTISET OHEJLMAT 
 
4.1. Antidoping-ohjelma 
Liitto on uudistanut antidoping-ohjelmansa vastaamaan Suomen Antidopingsääntöjä. Antidoping-
tiedottamista ja koulutusta tehdään kaikilla liiton tasoilla. Kielletyt aineet ja menetelmät jaetaan kaikille 
harjoitusryhmille ja seuroille. Lisäksi asiasta tiedotetaan liiton uutiskirjeissä sekä Urheiluampuja-lehdessä, 
joka leviää kaikille liiton yli 30.000 jäsenelle ja jokaiseen seuraan. Ohjelma kokonaisuudessaan on saatavilla 
liiton internet-sivuilta. 
 
4.2. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma 
Liitto on laatinut huomioidakseen paremmin mukaan tulijoiden kuin myös jo mukana toiminnassa olevien 
tarpeita Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman. Liitto toteuttaa yhdenvertaisuutta seuraavasti: 

- Kaikille toimijoille pyritään turvaamaan hyvät harrastus-, kilpailu-, toiminta- ja työolosuhteet 
ampumaurheiluyhteisössä.   

- Ikä, etninen tai kansallinen alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, 
terveydentila, vammaisuus ja seksuaalinen suuntautuminen ei ole este osallistumiselle. 

- Ampumaurheilussa arvostetaan moninaisuutta voimavarana 
- Huomioimme alueellisen tasa-arvon toiminnoissamme 
- Huolehdimme, että liiton eri tasoilla päättäviin elimiin on kaikilla mahdollisuus tulla valituksi 

sukupuolesta riippumatta  
- Syrjintään ja häirintään puututaan välittömästi 
- Luomme ampumaurheilukeskuksistamme ja -radoistamme esteettömiä 
- Dopingista ja kielletyistä menetelmistä vapaa ampumaurheilu on toimintamme kivijalkoja 
- Suomen Ampumaurheiluliitto ei hyväksy syrjintää, rasismia tai suvaitsemattomuutta missään 

muodossa missään liiton toiminnassa tai toiminnoissa.   
Ampumaurheiluliiton koko Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusohjelma on luettavissa liiton internet-sivuilta 
www.ampumaurheiluliitto.fi . 
 
4.3. Ympäristöohjelma 
Ampumaurheiluliiton ympäristöohjelma luotiin 2000-luvun alussa. Eri säädösten ja lakien muututtua liitto 
päivittää Ympäristöstrategiansa ja -ohjelmansa. Ohjelma löytyy jatkossa myös liiton internet sivuilta. 
Ohjelman osana ovat tarkennettu rataluokitus sekä olosuhdesuunnitelmat. Suunnitelmia tehdään yhdessä 
Maakuntaliittojen kanssa, joille ampumarataverkoston kehittäminen yhteistyössä ampumajärjestöjen 
kanssa, on asetettu. Liitto palkkaa yhdessä Ampumaharrastusfoorumin muiden järjestöjen kanssa rata-
asiantuntijan auttamaan seuroja ympäristölupa-asioissa.  
Jatkossa ympäristöasioista vastaa kenttä- ja kilpailupäällikkö yhdessä ympäristövaliokunnan kanssa. 
 

5. PAINOPISTEIDEN TOTEUTTAMINEN 
 
5.1. Olosuhteiden varmistaminen 
Tulevien vuosien keskeisimpiä asioita tulee olemaan harrastusolosuhteiden varmistaminen.  
Voimaan tulleen uuden ampumaratalain tavoitteena on edistää turvallista ampumaharrastusta, 
turvallisuutta ampumaradoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä maakunnallisen 
ampumarataverkoston suunnitelmallista kehittämistä. Maakunnan liiton tulee laatia ja pitää ajan tasalla 
kehittämissuunnitelmaa, jossa esitetään arvio maakunnallisten ampumaurheilukeskusten sekä muiden 
ampumaratojen riittävästä määrästä ja niiden sijoitustarpeesta maakunnassa. Suunnitelmaa tulee 

http://www.ampumaurheiluliitto.fi/
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hyödyntää selvitysaineistona alueiden käytön suunnittelussa, ja sitä laadittaessa tulee kuulla keskeisiä 
metsästys- ja ampumaurheiluorganisaatioita. 
 
Liitto tulee vastaamaan haasteisiin seuraavasti: 

- Varmistetaan toiminta edellytykset rata-asiantuntijalle ja ympäristövaliokunnalle osallistumalla 
taloudelliseen tukeen Ampumaharrastusfoorumille  

- Kenttä- ja kilpailuvastaava johtamaan olosuhdetyötä 
Olosuhteiden kehittäminen on osa kilpailutoimintojen kehittämistä, siksi jatkossa kilpailutoiminta ja 
olosuhteiden kehittäminen liitetään yhteen 

- Saadun palautteen perusteella ympäristöasioista vastaavat kuntien ja maakuntien virkamiehillä ei 
ole tarpeeksi tietoa ampumaharrastus- ja urheilutoiminnasta. Siksi laadimme paikkaamaan 
puutetta tieto- ja koulutuspaketin toiminnoistamme ja toimintatavoistamme 

- Maakuntien liitot laativat Ampumaratalain mukaan kehittämissuunnitelmat maakunnittain 
rataverkoston kehittämiseksi. Jotta voimme auttaa liittoja sekä kertoa näkemyksemme ja 
tarpeemme tehdään alueittain omat olosuhdestrategiat. Tarkennamme eri tasojen ratamäärittelyjä 
ja kriteereitä. Työ tehdään yhteistyössä Ampumaharrastusfoorumin ja aluejaostojen kanssa. Lisäksi 
laaditaan yhteistyötoimintamalli kuntayhteistyölle ilma-aseratojen, elektronisten taululaitteiden 
sekä muiden ratojen saamiseksi. 

- Rahoituspuolella hyödynnetään Pohjanmaan liikunnan EU-asiantuntija Timo Hämäläisen osaamista 
EU-tukia haettaessa. 

Edellä olevien asioiden lisäksi SAL tulee tekemään huippu-urheilun osalta keskittämistä Kisakallion, 
Kuortaneen ja Tanhuvaaran Urheiluopistojen kanssa sekä valittujen urheiluakatemiapaikkakuntien kanssa 
niin, että niissä on riittävä määrä elektronisia taululaitteita harjoittelu- ja kilpailutoimintaa varten. 
Päivittäisharjoittelun pääakatemiakeskus on Turun Akatemian yhteydessä ja harjoittelupaikka on Kupittaan 
sisäampumarata. Turun kanssa laaditaan pitkäaikainen sopimus akatemia- ja harjoittelutoiminnasta. Turun 
kaupunki tulee kehittämään sekä sisäampumarataa että luomaan mahdollisuudet myös ulkona tapahtuvalle 
harjoittelulle. 
 
5.2. Vaikuttaminen ja viestintä 
Kansallisen yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavoitteena on ampumaurheilun toimintaedellytysten 
varmistaminen ja urheilulajimme arvostuksen lisääminen. Suomen Ampumaurheiluliitto tekee laaja-alaista 
yhteiskuntavastuullista työtä kansallisesti, jonka painopistealueet ovat olosuhdetyössä, lainsäädäntöön 
liittyvissä toimissa sekä itse liikuntaan ja urheiluun liittyvissä toiminnoissa. Tavoitteena on mahdollisimman 
laajan ampumaharrastustoiminnan jatkumisen varmistaminen, toisaalta myös urheilumme arvostuksen 
lisääminen ja lajikuvan kirkastaminen.  
 
Liitto on asiantuntijaroolissa erityisesti ase- ja ampumarata- sekä ympäristölakiasioissa. Yhteistyötä tehdään 
Sisäministeriön, Ympäristöministeriön sekä Ampumaharrastusfoorumiin kuuluvien muiden 
ampumatoimintaa harjoittavien tahojen kanssa. Liiton EU-asedirektiivin asiantuntija liitolla on dosentti 
Jorma Jussila. EU-vaikuttamista tehdään kiinteässä yhteistyössä kaikkien ampumaharrastustoimintaa 
harjoittavien kanssa. Vähäisten ampumaratojen lupajärjestelmän keventämisryhmässä ovat SAL:sta mm. 
Tapio Hänninen, Markku Lainevirta, Harry Manninen ja Jorma Riissanen. 
SAL toimii ase- ja ympäristölakiasioissa proaktiivisesti ja pyrkii vaikuttamaan ennakkoon tarkasti 
kohdennetuin viestein.  
Vaikuttavuutta kasvatetaan tulevaisuudessa mm seuraavilla keinoilla: 

- SAL ottaa käyttöön yhdessä AHF:n muiden järjestöjen kanssa laaditun ns. faktapaketin ja laatii 
koulutus- ja valmennuspaketin seuroille sekä ympäristöviranomaisille  

- laaditaan teemoitettu viestintä- ja vaikuttamissuunnitelma 
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- kontaktoidaan säännöllisesti 
toimialaan vaikuttavien julkishallinnon 
päättäjiä niin valtakunnan kuin myös 
maakunta- ja kuntatasolla 

- sovitaan työnjaosta seurojen, 
aluejaoston ja lajijaostojen kanssa 
 

Kansainvälinen vaikuttaminen 
Kansainvälisen vaikuttamista tehdään kahdella 
eri tasolla: EU-tasolla sekä Kansainvälisten 
ampumaharrastus- ja urheiluliittojen tasolla. 
Tavoitteena lajin arvostuksen nostaminen ja 
suomalaisen osaamisen markkinointi ja 
kehittäminen. Toisaalta liitto pitää tärkeänä, 
että sillä on edustukset kaikissa merkittävissä ampumaurheilun tai -harrastuksen järjestöissä.  
Henkilöitä esitetään kansainvälisiin tehtäviin niin ISSF, ESC:n kuin myös muidenkin kansainvälisten 
ampumaurheilulajien organisaatioihin.  
 
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 viidessätoista (15) eri kansainvälisessä luottamustehtävässä Kansainvälisessä 
Ampumaurheiluliitossa (ISSF: hallitus, valtuusto ja lajikomiteat). ISSF:n lisäksi suomalaiset toimivat 
Euroopan Ampujainliitossa (ESC:n hallitus, tekninen sekä markkinointi- ja viestintä- ja ympäristökomiteat) ja 
Pohjoismaiden Ampumaunionissa (NSR) sekä muiden lajien kansainvälissä liitoissa. Lisäksi Suomella on 
edustus Euroopan Ampujainliiton ympäristö- ja aselakivaliokunnassa ja niin sanotussa Ampuma- ja asealan 
maailmanliitossa (WFSA). Liitto tukee kaikin tavoin kansainvälisissä luottamustoimissa mukana olevia 
henkilöitä. ESC:n yleiskokous pidetään 21.-22.7.2017 Bakussa.   
SAL:n merkittävimmät edustukset kansainvälisissä liitoissa vuonna 2017 ovat:  
- ISSF:n (Kansainvälinen Ampumaurheiluliitto) valtuustojäsenyys  

- ISSF:n Liikkuvan maalin komitea – puheenjohtajuus  

- ESC:n (Euroopan Ampumaurheiluliitto) hallitus – varapuheenjohtajuus  

- ESC:n Tekninen Komitea – jäsenyys  

- ESC:n Ympäristövaliokunta – jäsenyys  

- ESC:n Ase- ja lakikomitea – jäsenyys  

- ESC:n Antidoping ryhmä – jäsenyys  

- ESC:n Markkinointi- ja viestintäkomitea – puheenjohtajuus  

- IMSSU:n (Siluettiammunnan maailmanliitto)hallitus/ valtuusto – varapuheenjohtajuus+jäsenyys  

- A.E.T.S.M. (Siluetin Euroopan aluejärjestö) hallitus/valtuusto – puheenjohtajuus 

- ERABSF (Euroopan pienkaliiperi- ja ilma-asekasa-ammunnan liitto)- puheenjohtajuus  

- WRABF /Maailman pienkaliiperi- ja ilma-asekasa-ammunnan liitto)-varapuheenjohtajuus 

- NSR (Pohjoismaiden Ampumaurheiluliitto) Valtuuston jäsenyys  
 
Viestintä jäsenistölle ja suurelle yleisölle 

Viestinnän pääpaino on myös mediasuhteissa eli ulkoisen tiedottamisen toteuttamiseen tehokkaasti 

tiedotusvälineisiin. Lisäksi toimittajien kanssa käytävissä keskusteluissa tarjotaan heille hyviä jutunaiheita 

urheiluammunnan parista ja edistetään myös näin lajimme esilläoloa. Urheiluampuja-lehden julkaisu 

jatkuu. Lehdessä käsitellään jatkossa säännöllisesti niin ympäristö-, rata- kuin lakiasioitakin unohtamatta 

yhdenvertaisuus- ja antidopingvalistusta. Lehti ilmestyy viisi kertaa vuoden 2017 aikana, ja siitä toimitetaan 

myös sähköinen versio. 
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Sosiaalisen median käyttöä lisätään entisestään. Tavoitteet ovat osana muuta viestintää: lisätä 

”urheiluammunnan ystäviä”, nostaa esiin urheilijoita, tapahtumia ja seuroja, luoda fiilistä ja yhteisöllisyyttä 

sekä täydentää Urheiluampuja-lehteä ja ampumaurheiluliitto.fi -sivustoa ”tässä hetkessä” tapahtuvilla 

asioilla, ihmisillä ja ilmiöillä. Myös tykkääjämääriä Facebookissa sekä seuraajamääriä Instagramissa 

kasvatetaan informatiivisen, innostavan ja laadukkaan some-sisällön tuottamisen myötä. 

Lajiemme ja urheilijoidemme tunnettuuden vahvistamiseksi tehdään videomuotoisia urheilijaprofiileja eri 

lajiemme urheilijoista. Videot tarjoavat myös urheilijoillemme mahdollisuuden markkinoida itseään ja 

hyödyntää videoita omassa markkinoinnissaan. Saatujen kokemusten pohjalta projektia jatketaan vuonna 

2018 (#roadtotokio). 

Liiton Uutiskirje lähetetään halutuille kohderyhmille noin kerran kuukaudessa. 

Mediaseurannassa tehdään yhteistyötä Meltwater-mediaseurantayhtiön ja Sponsor Insightin kanssa. 

Jatketaan urheiluammunta-sanan käyttöä. Se profiloi ja kuvaa paremmin lajiamme kuin ampumaurheilu, 

jota on monien muidenkin järjestöjen toiminnassa.  Käytännöllä halutaan korostaa kilpaurheilullisuutta. 

TV-yhteistyö 

Neuvotellaan eri TV-kanavien kanssa ampumaurheilun televisioinnista vuosille 2017-19. Ellei 

sopimusneuvotteluissa onnistuta, tuotetaan osasta SM-kilpailuja omaa videotuotantoa liiton kanaville. 

Aktiivinen kilpailuviestintä 

Liitto jatkaa aktiivista kilpailuviestintää tiedotusvälineille ja omalle jäsenistölle. Käytetään mediaan päin 

suuntautuvassa tiedottamisessa pääkanavana tiedotuspalveluita ja toissijaisesti omia kanavia. Omissa 

kanavissa panostetaan entistä vahvemmin sosiaaliseen mediaan. SM- ja ennätyskelpoisten kilpailujen 

järjestäjillä tulee olla viestintävastaava, joka sopii viestintäpäällikön kanssa kilpailujen tulosten ja juttujen 

julkaisemisesta. 

Kansainväliset tapahtumat, joissa SAL:n edustaja on paikan päällä: 

  - Ilma-aseiden EM-kilpailut 6.-12.3., Maribor, Slovenia  

  - EC 25/300m 16.-18.6., Hälvälä, Hollola 

  - Nuorten MM-kilpailut 22.-30.6., Suhl, Saksa 

  - Haulikon Junior cup 10.-16.7., Orimattila 

  - EM 25/50/300m, haulikko ja liikkuva maali 20.7.-3.8., Baku, Azerbaidzhan 

  - Haulikon MM-kilpailut 30.8.-11.9., Moskova, Venäjä 

Lajimarkkinointia tehdään myös osallistumalla erilaisille messuille ja näyttelyihin eri puolilla maata.  

Tapahtumissa markkinoimme ampumaurheilua järjestämällä simulaattoriammuntaa (Noptel, SimWay Hunt, 

Laser Shot) ja jakamalla esitteitä ja tietoa lähiseuroista.  Vuoden 2017 tapahtumia ovat mm:  

Educa-messut, 29.-30.1.2017, Helsinki 

Liikunnan ja terveystiedon opettajien opintopäivät, Kouvola 3.-4.2.2017 

GoExpo, 17.-19.3.2017 Helsinki 

Outdoor Erä-messut, 21.-23.4.2017 Tampere 

Pohjois-Suomen Erämessut, 25.-28.5.2017 Oulu 

Lasten ja nuorten vuoden tarkin leiri 12.-14.6.2017 Kisakallion Urheiluopisto, Lohja 

Ampumaurheiluviikot 15.-28.5. ja 14.8.-10.9.2017, koko maa  

Ampumaseurojen pr- ja lajiesittelytapahtumat paikallistasolla mm. koulu-seura yhteistyö. 
Ampumaurheiluliitto on mukana valtakunnallisessa ”Lupa liikkua ja urheilla koulussa” -kampanjassa. 
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5.3. Toimintatapojen kehittäminen 
Toimintatapojemme kehittäminen lähtee työnjaon ja tehtäväkuvien selkiyttämisestä. Tehtävät ratkaisut 
analysoidaan huolellisesti ja valinnat perustuvat kaikilla tasoilla tosiasioihin ja asiantuntijoiden näkemyksiin 
sekä eettisesti kestäviin ratkaisuihin. Lähtökohtana tulee olemaan kuunteleminen, kyseleminen ja 
kahdensuuntainen kommunikointi sekä toimiminen proaktiivisesti ja ennakoivasti. Liiton tehtävänä on 
toimia mahdollistajana apunaan laji- ja aluejaostot. Liitolla on monenlaista osaamista sekä laji- että 
aluejaostoissa. Tätä osaamista hyödynnetään erilaisissa asioissa seurojen avuksi. Toimintaa nimittää myös 
yhteistyöhalukkuus eri tahojen kanssa. Kehittämisen kivijalkana on, että arvostamme omaa ja muita 
ampumaurheilun lajeja. Luomme edellytykset toiminalle, joka tuottaa harrastajalleen mielihyvää ja 
onnistumisen elämyksiä.  
Liitto on mukana Uuden Olympiakomitean jäsen- ja lisenssirekisteriuudistuksessa, joka koskee koko 
suomalaista urheiluelämää. Uudistetun työkalun kautta saamme parempaa tietoa jäsenistöstämme, mutta 
myös pystymme palvelemaan heitä paremmin. Uudistuksen toteuttaa Vincit Oy.  
 
5.4. Seuratoiminnan tukeminen ja kehittäminen 
Tavoite: Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat 
ovat innostavia ja inspiroivia yhteisöjä, joihin kaikki ovat tervetulleita. Seuroilla on osaamista ja 
toimintaedellytyksiä lisätä liikettä ja rakentaa urheilijan polkua. 
Seuroissa tapahtuvaa nuorisotoimintaa tuetaan seuraavilla toiminnoilla: 
 
Ampumaurheilijan polun jalkautus seurojen nuorisotoimintaan 
Ampumaurheilijan polku 
Huipulle tähtäävän urheilijan polku on kuvaus siitä, kuinka matka kohti maailman huippua 
ampumaurheilussa rakennetaan. Yksilöt etenevät polulla luonnollisesti yksilöllisten taipumustensa ja 
harjoitustaustansa mukaisesti, mutta polku kertoo konkreettisesti sen, mitä taitoja, harjoitus-määriä ja 
valmennuksen sisällön painopisteitä polulla eri ikävaiheissa on. 
Polku luo myös kuvaa eri vaiheissa olevien toimijoiden rooleista ja yhteistyötarpeista. Samalla se taustoittaa 
ja ottaa kantaa ratkaisuihin, joita urheilijan on ampumaurheilussa tarkoituksen- 
mukaista tehdä esim. urheilun ja opiskelun yhteensovittamisessa.  
Ampumaurheilussa urheiluakatemiaohjelma on urheilijan polun perustukiratkaisu, joka varmistaa urheilijan 
pysymisen keskiössä koko urheilijan polun ajan. Yksityiskohtaista sovellusta tulee tehdä yhteistyössä 
henkilökohtaisen valmentajan kanssa. 
 
Ampumaurheilijan polun jalkauttamista tukevat palkatut lajivalmentajat ja alueiden 
valmennuskoulutusvastaavat järjestämällä yhdessä liiton valmentajien ja koulutuspäällikön kanssa 
Ampumaurheilijan polku iltoja seuroissa ja alueilla lasten vanhemmille, seurojen ohjaajille sekä 
henkilökohtaisille valmentajille. Tilaisuuksien tavoitteena selkeyttää roolit ja tehtävät eri toimijoiden välillä 
(koti, seura, alue, liitto) sekä antaa vinkkejä eri toimintoihin.  
Ampumaurheilijan polku rakentuu lapsuusvaiheesta, valintavaiheesta ja huippuvaiheesta. 
 
Ampumaurheilijan lapsuusvaihe  
Jokaisen lapsen riittävä liikkuminen on arvokas asia. Lapsi innostuu urheilusta ja hänelle syntyy edellytykset 
kasvaa hyväksi urheilijaksi. Urheileva lapsi oppii monipuoliset liikuntataidot, hänelle kehittyy hyvä fyysinen 
harjoitettavuus ja hän omaksuu urheilullisen elämäntavan. 
Urheileva lapsi liikkuu ja urheilee vähintään 20 tuntia viikossa. Valtaosa lapsen kokonaisliikunta-määrästä 
koostuu monipuolisesta omaehtoisesta liikkumisesta ja urheilusta. Ohjattu harjoittelu ja kilpaileminen ovat 
laadukasta ja tukevat lapsen urheilijaksi kasvua. Lapsella on niin halutessaan mahdollisuus harrastaa myös 
monia eri lajeja.  
Lapsen urheilijaksi kasvua tuetaan kasvatuskumppanuusmallin avulla. Urheileva lapsi on toiminnan 
keskiössä ja lapsen lähipiiri mahdollistaa urheilijaksi kasvun. Päähuomio kohdistuu seuran, kodin ja koulun 
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sekä eri seurojen ja eri lajien väliseen yhteistyöhön. Ampumaurheilussa lasten urheiluun ja liikuntaan 
tarjotaan sopivat olosuhteet ja välineet sekä niiden saatavuus mahdollistavat tavoitteiden toteutumisen. 
 
Ampumaurheilijan valintavaihe  
Nuori ampumaurheilija tekee valinnan huippu-urheilijan polulle siirtymisestä valintavaiheessa. Urheilijalle 
keskeistä on tekemisen laatu ja määrä sekä urheilijaksi kasvun mahdollistava toimintaympäristö. Urheilijaa 
motivoi kilpaileminen ja siinä menestyminen. Urheilijan intohimo ampumaurheiluun ja usko tulevaan 
kannustavat eteenpäin.  
 
Tärkeitä ovat ammattitaitoinen valmentaja, harjoituskaverit sekä perheen tuki. Valintavaiheessa urheilijalla 
on mahdollisuus joustavaan urheilun ja opiskelun yhdistämiseen pääosin kotimaisilla ratkaisuilla. Tämä on 
paras tapa varmistaa ampumaurheilijan uran jälkeisen elämän laatu ja mielekkyys. 
 
Ampumaurheilijan huippuvaihe  
Ampumaurheilija harjoittelee parhaissa olosuhteissa osaavan valmentajan ja toimivan lähipiirin kanssa. 
Urheilu on kokonaisvaltainen elämäntapa, jossa motivaatio ja intohimo menestyä syntyvät tavoitteista, 
vahvoista tunteista, itsensä kehittämisestä ja urheilun laajasta arvostuksesta. Ampumaurheilijalla on 
käytössään kansainvälisen tason tukijärjestelmät: talous on kunnossa, terveydenhuolto- ja muu 
asiantuntijaverkosto toimivat ja aktiiviuran jälkeinen elämä on suunniteltu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kultahippuvastaavat auttavat seuroja 
Päätavoitteena nuoriso-, alue ja seuratoiminnassa on nuorisotoimintaa toimeenpanevien  
seurojen määrän lisääminen sekä uusien ampumaurheilukoulujen käynnistäminen ja 
ampumaurheilukouluissa harrastavien lasten ja nuorten määrän kasvattaminen. 
 
Alueille nimetyt Kultahippuvastaavat aktivoivat ja varmistavat ampumaurheilukoulujen Kultahippu-
toimintaa, niin että jokaisella alueella järjestetään yhteistyössä alueen Kultahippuvastaavan ja seurojen 
kanssa 2-3 karsintakilpailua ilma-asepuolella, 1-2 ruutiaseiden karsintaa sekä seuroista osallistutaan 
aktiivisesti Kultahippufinaalitapahtumiin.  
Lisäksi Kultahippupäälliköt markkinoivat ja organisoivat seuroille suunnattuja ohjaajakoulutuksia sekä 
auttavat Ampumaurheilukoulujen käynnistämisessä alueillaan.  
 
 

 Kuvaus ampumaurheilijan polusta 
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Kultahippuvastaavat ovat:  
Etelä-Suomi:   Kimmo Loponen 
Häme:   Sami Haume                                  
Itä-Suomi:   Heikki Pääkkönen                       
Kaakkois-Suomi:  Pekka Heiskanen                        
Keski-Suomi:   Kimmo Humppi                            
Lappi:   Atso Sipola                                     
Lounais-Suomi:  Juhani Forsman                           
Pohjanmaa:   Marko Mäkelä                              
Pohjois-Pohjanmaa:  Leena Korhonen 
 
Ohjaajakoulutukset  
Seurojen toimintaa tuetaan ohjaajakoulutuksella. Ohjaajakoulutuksen kautta hakeudutaan 
ampumaurheilun valmentajakoulutuksiin. Ohjaajakoulutus ja valmentajakoulutus muodostavat loogisen 
kokonaisuuden nuorten ohjaamisessa ja valmentamisessa urheilijan polun mukaiseen kehittymiseen. 
 
Ohjaajakoulutus muodostuu kahdesta osasta siten, että ensimmäisessä osassa koulutetaan yleisosa ja 
innostetaan sekä sitoutetaan ohjaajat ampumaurheilukoulutoimintaan ja toisessa osassa koulutetaan 
ampumasuorituksen teknistä osaamista. Ohjaajakoulutus toteutetaan myös haulikkolajeissa uudistetulla 
materiaalilla.  Jokaisella SAL:n alueella järjestetään vähintään yksi ohjaajakoulutus. 
 
Koulutuksen tavoitteena on tuottaa ja ylläpitää seurojen ampumaurheilukoulujensa toiminnan edellyttämä 
ohjaajien määrä siten, että kaikissa nuorisotoimintaa toteuttavissa seuroissa on koulutettuja ohjaajia, joilla 
on kyky toimeenpanna ampumaurheilukoulu aloittaville ja harrastuksessa jatkaville nuorille.   
 
Kouluyhteistyö 
SAL on mukana liikuntajärjestöjen ala- ja yläkouluille suunnatussa kampanjassa ”Lupa liikkua ja urheilla 
koulussa.” Kampanjassa koulut järjestävät monipuolisia liikuntapäiviä. Käytännön järjestelyistä sovitaan 
paikallistasolla koulun ja ampumaurheiluseuran kesken. 
 
Pääsääntöisesti kouluyhteistyön aloittaminen lähtee ampumaurheiluseuroista. Kouluille on järkevää mennä 
ennen kaikkea laseraseilla (Noptel, Scatt ja haulikkosimulaattorit). Toki on myös mahdollista kutsua 
koululaisryhmiä vierailemaan ampumaseurojen kotiradalla ja kokeilemaan vaikkapa oikeaa ilmakivääri- tai 
ilmapistooliammuntaa.  
 
Ampumaurheiluseura ottaa yhteyttä kouluihin. Lähestymisen tulee tapahtua sulassa sovussa. Yhteistyö 
vahvistaa ampumaurheiluseuran imagoa paikkakunnalla. Ampumaurheilua esitellään myös turvallisuuden 
näkövinkkelistä. Lapsista ja opettajista voi löytyä innokkaita seuratoimintaan osallistuvia 
ampumaurheilukoululaisia ja ohjaajia. Kanava kouluihin aukeaa, jolloin tietoa ampumaurheilusta voidaan 
viedä eteenpäin säännöllisesti.  
Kouluvierailuun ja radalla tapahtumaan liikuntatuntiin toimintamallit löytyvät liiton internetsivuilta 
Nuoriso-osiosta. 
 
Sinetti- ja Kultahippuseura toiminnan tukeminen 
Sinettiseuratoiminnassa tavoitteeksi on asetettu sinettiseurojen määrän lisääminen (nykyisin kymmenen 
seuraa).  Sinettiseurat ovat eri lajien nuorisourheilun laatuseuroja, jotka ovat saaneet sinetin 
tunnustukseksi laadukkaasta nuorisotoiminnastaan.  Seuroja aktivoidaan ja tuetaan täyttämään 
sinettiseurakriteereitä ja hakeutumaan sinettiseuraksi.  Sinetti myönnetään ensimmäisen kerran kahdeksi 
vuodeksi ja uusittaessa kolmeksi vuodeksi, minkä jälkeen tehdään seura-arviointi - auditointi. 
Sinettiseuroista auditointivuorossa 2017 on kolme ampumaurheiluseuraa.  
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Sinettiseuroille ja sinettiseuroiksi haluaville järjestetään tapaamisia, joihin seurojen edellytetään 
osallistuvan.  Merkittävin joka toinen vuosi järjestettävä tapaaminen on valtakunnallinen 
sinettiseuraseminaari. 
 
Kultahippuseurojen osaamisen varmistamme seuran Kultahipputoiminnan ilma-aseampumakortti-
koulutuksilla, ohjaajakoulutuksilla ja Kultahippuraportoinnilla. Kultahippuseurojen toimintaa seurataan 
mm. uudella raportointijärjestelmällä, joka on osa uudistunutta SAL:n seurojen vuosi-ilmoitusta.  
 
Ampumaurheilun sinettiseurat vuonna 2016 ovat: Haapajärven Ampumaseura (HaaAs), Hämeenlinnan 
Ampumaseura (HlAS), Härmän Seudun Ampujat (HSA), Kyrkslätt Skytteförening (KSF), Orimattilan Seudun 
Urheiluampujat (OSU), Pieksämäen Seudun Ampujat (PiekSA), Siilinjärven Luotiampujat (SiilA), Sodankylän 
Ampujat (SodA), Tornionseudun Ampujat (TorSA) ja Turun Seudun Ampujat (TSA).   
 
Alueelliset koulutukset 
Suomen Ampumaurheiluliittoon kuuluu 302 jäsenseuraa ja niiden lisäksi muutama järjestöjäsen. Liiton 
käden jatkeena on yhdeksän aluejaostoa. 
Seuroissa tapahtuva toiminta perustuu vapaaehtoisten seuratoimijoiden varaan, joten heidän 
innostuksensa ja osaamisensa varmistaminen sekä heidän auttaminen olosuhteisiin ja ympäristöasioihin 
liittyvissä asioissa on yksi tärkeimmistä tukimuodoista toimintakaudella ja lähivuosina eteenpäinkin. 
 
Seuratoiminnan tuki rakentuu ohjaaja-valmentaja-, seurajohdon- ja alue- sekä lajijaostojen koulutuksilla, 
avaintoimija ryhmien tapaamisilla sekä eri toiminta-alueille tuotettavilla materiaaleilla.  Tukitoiminnassa 
hyödynnetään myös Valon ja muiden lajiliittojen materiaaleja ja resursseja. Aluejaostojen tehtäväkenttää 
tarkennetaan.  
 
Tehoryhmävalmennus 
Nuorten tehoryhmävalmennus kuuluu kiinteänä osana huippu-urheilun valmennustoimintaan.  
Nuorten tehoryhmätoiminta tukee n. 15–22-vuotiaita lahjakkaita urheiluampujia ja heidän seurojaan 
valmennuksessa ja valmennuksen suunnittelussa. Urheilijat valitaan testileirin kautta kerran vuodessa.  
Ryhmä on omakustanteinen. Tehoryhmävalmennusta tehostetaan vuoden 2017 
aikana. Lajivalmentajien rooli toiminnan tukemisessa on tärkeä. Urheilulukiot, urheiluoppilaitokset ja  
urheiluakatemiat toimivat osana ammunnan valmennusjärjestelmää. Vuoden 2017 aikana 
tehoryhmätoimintaa on haulikossa, kiväärissä ja pistoolissa. Tehoryhmätoiminta perustuu  
pienryhmätoimintaan. Pienryhmät leireilevät 3-5 kertaa kaudessa. 
  
Kaikki ryhmät kokoontuvat yhteisleirille kesäkuussa sekä testileireille marraskuussa. Leirit ovat 
omakustanteisia. Tehoryhmävalmentajat ovat koulutuksessa 1-2 kertaa kaudessa. Yhteistyötä tehoryhmä- 
ja päätoimisten lajivalmentajien kanssa lisätään.   
 
Muut tukitoiminnot osaamisen varmistamiseksi 
Seurajohdon koulutukseen varataan koulutusta vuodelle 2017 ja ne toteutetaan tarvittaessa yhteistyössä 
Valo ry:n kanssa omilla resursseilla ja alueellisesti mahdollisimman lähellä osallistuvia seuroja. 
Seurakäynneillä (ml. Kultahippuseurat) käydään Ampumaurheilijan polkuun liittyviä koulutuksia, tuetaan 
seuroja käynnistämään kehittämishankkeita omien tarpeidensa ja liiton strategian suuntaisesti sekä 
aktivoidaan seuroja osallistumaan liiton tai alueen järjestämiin koulutuksiin. Lajivalmentaja alue-
/seurakoulutuskäynneillä lisätään lajiosaamista ja innostusta. 
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5.5. Huippu-urheilun ohjelman tarkoitus: suomalainen ampumaurheilutoiminta kansainväliselle 
tasolle 
 
Toiminnan tavoite: 

 ampumaurheilija Tokion para- ja olympiakisoissa 2020 lajeista: kivääri, pistooli, trap, kaksoistrap, 
skeet sekä Paralympia kivääri 

 2017 vuoden tavoite on kilpailla jokaisessa MC kilpailuissa finaalipaikasta. Kauden päätavoite on 
menestyä kauden pääkilpailuissa, Nuorten MM kilpailuissa Suhlissa, kaikkien lajien EM kilpailuissa 
Bakussa sekä haulikkolajien MM kilpailuissa Moskovassa syyskuussa.  
 

Keskeisimmät keinot: 

 Seuraavien kahden vuoden aikana lisätään ja tehostetaan harjoittelua, tuetaan parhaita urheilijoita 
niin että he ovat 2018 - 2019 valmiina taistelemaan olympiakisojen maapaikoista Tokion olympia-
kisoihin. 

 
Huippu-urheilun kärkihankkeet:  

- Osaaminen ja koulutus, osaava valmennusorganisaatio 
- Toiminnan keskittäminen ja päämäärien selkeyttäminen; ”Parhaat ampujat harjoittelevat yhdessä 

parhaassa valmennuksessa” 
- Urheiluakatemiatoiminnan kehittäminen 
- Valmennuskeskusyhteistyön vahvistaminen 
- Parhaille urheilijoille mahdollisuus harjoitella kovissa kv. ryhmissä, kv. yhteistyö 
- Urheilijapolun nuorisotoiminnan tehostaminen, tehoryhmä ja nuoremmat 

 
 

 
 
 
Urheiluakatemiatoiminnan kehittäminen ja toiminnan keskittäminen 
Vuoden 2017 alusta aloitetaan mittava, pitkäaikainen yhteistyö Turun Seudun Urheiluakatemiaan (TSUA) 
kanssa. Ampumaurheilu tulee TSUA:n painopistelajiksi. Lajeina tulevat olemaan kiväärin ja pistoolin 
olympialajit sekä Paralympia valmennus. Akatemiatoimintaa kohdistuu ensisijaisesti toisen asteen ja korkea 
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asteen koulutuksissa oleville urheilijoille. Tämän lisäksi organisoidaan urheilulukiotoimintaa. Tavoitteena 
on, että ampumaurheilijat opiskelevat ja asuvat Turussa. Ns. ei opiskelevat ampumaurheilijat liiton 
valmennusryhmistä keskittävät valmennuksensa myös Turkuun. TSUA käynnistää neljän vuoden projektin 
”Kohti Tokiota”. Urheiluakatemian valmentajayhteisöstä tulee osaamiskeskus, joka on valmentajien 
yhteinen työtila ja josta valmentajat saavat hyötyä itselleen ja kehittymiselleen jatkuvassa ammattimaisessa 
vuorovaikutuksessa vertaisyhteisön kanssa. 
 
Kiväärin ja pistoolin urheilija saa projektin myötä (tarkempi sisältö sovitaan ”Kohti Tokiota” yhteydessä) 
Turun Urheiluakatemian kautta urheilijat saavat seuraavat palvelut: Urheiluakatemian valmennuspalvelut, 
testit ja seuranta TSUAn ja KIHUn toteuttamina, fysiikkavalmentajan, fyysisten testien kehittämisen ja 
seurannan, jonka toteuttavat TSUA yhdessä Kisakallion kanssa, psyykkisen valmennuksen, lääkäripalvelut, 
hieronta/fysioterapia- ja ravitsemuspalvelut sekä asumispalvelut. Yhteistyötä tehdään yli lajirajojen, mm. 
muiden tarkkuuslajien kanssa. 
 
Haulikkolajit keskittävät traplajit Orimattilaan ja Lahteen, skeet Lahteen ja Sipoon 
ampumaradalle 
Toimintavuoden aikana aloitetaan yhteistyö Päijät-Hämeen Urheiluakatemian kanssa. Tavoitteena on saada 
apua asiantuntijapalvelujen osalta. Ohjelmaan kuuluvat mm. ohjattu fyysinen harjoittelu, fysioterapia- ja 
hierontapalvelut ja psyykkinen valmennus  
Pääosa haulikkolajien valmennuksesta on kuitenkin ulkomailla. Pitkäaikaisena tavoitteena on yhteinen 
keskus ulkomailla. Tällä hetkellä leirit ovat pääasiassa Malaga ja Kypros. 

 
Muissa akatemioissa harjoittelevien urheilijoiden valmennuksen järjestelyissä autetaan, päivittäis-
valmennuksen ja seurannan osalta URHEA, Tampereen UA, Kuopion UA, EP, jne. tavoitteena kaikkien osalta 
keskitetty toiminta.  
 
Kuortaneen lukio ja Etelä pohjanmaan urheiluakatemia 

Aloitetaan uudelleen yhteistyö Kuortaneen Urheilulukion kanssa 2017 vuoden syyslukukauden alusta. 
Edellisenä vuonna ei tullut riittävästi hakijoita, joten suunniteltua yhteistyötä ei voitu silloin aloittaa. Lajit 
ovat kivääri, pistooli ja jousiammunta. Yhteistyötä jousiammunnan osalta tehdään Jousiampujain liiton 
kanssa. SAL valmentajana aloittaa Marko Tanskanen. Ryhmän minimikoko on 8 opiskelijaa.  
 
Yläkoulutoiminta 
Yläkoulutoiminta oli kokeiluna tänä vuonna (2016) Tanhuvaarassa. Kokeilun perusteella päätetään, missä 
pidetään 2017, montako paikkaa jne. 

 
Valmennuskeskusyhteistyö 
SAL valmennuskeskus on Kisakallion Urheiluopisto, jossa tapahtuvat Inkoon leirien majoitus, koulutus, 
testaus sekä muu tukitoiminta.  
Muissa opistoissa kuten Tanhuvaaran Urheiluopistossa järjestään kiväärin leirejä ja yläkoulutoimintaa. 
Kuortaneen Urheiluopistossa aloittaa Kuortaneen urheilulukio. 
Kivikon ampumakeskuksen osalta liitolla tulee olemaan aktiivinen rooli valmennustoiminnan suunnittelussa 
ja toteutuksessa. Kivikko tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden toimia haulikkolajien 
talviharjoituskeskuksena, mutta myös muidenkin lajien keskuksena.  
 
Valmennuksen tavoiteorganisaatio  
Huippu-urheilun toiminnan tavoitteena 2017 on ylläpitää SAL:n osaavien valmentajien lukumäärä 

sellaisena, että pystymme tarjoamaan parasta mahdollista valmennustukea ja ohjausta huippu-

urheilijoillemme. Huippu-urheiluampujan tueksi rakennamme hyvän tukipalveluverkoston, alkaen meidän 

parhaista urheilijoista.  
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SAL liittojohtoisen valmennusorganisaation 
operatiivinen runko on: 

- valmennuksen johtaja 
- lajien päävalmentajat ja 

lajivalmentajat  
- nuorten maajoukkuevalmentajat 
- tehoryhmävalmentajat  

Valmennuksen johtajalla on kokonaisvastuu 

huippu-urheilun toiminnan ja -talouden 

johtamisesta, suunnittelusta ja kehittämi- 

sestä sekä yhteistyöstä huippu-urheilun sidosryhmien kanssa. 

Valmennuksen johtajan operatiivisena apuna huippu-urheilutoiminnan ja valmennuksen kehittämisessä 
toimii valmennuksen johtoryhmä (VJR), jonka muodostavat valmennuksen johtaja (puheenjohtaja), lajien 
päävalmentajat ja olympia/paralympiavalmentajat, hallituksen edustaja sekä tarvittaessa kutsutut huippu-
urheilun asiantuntijajäsenet. Valmennuksen johtajan apuna valmennuksen suunnittelussa ja seurannassa 
on Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön taito- ja tarkkuuslajien vastaava lajivalmentaja Kimmo Yli-
Jaskari. 
Huippu-urheilutoiminnan painopiste on edelleen olympialajeissa ja IPC:n paralympialajeissa  

Taloudellisessa ja muussa panostuksessa painopiste on tämän linjauksen mukainen. 
 

Muutoksia valmennusorganisaatiossa vuodelle 2017 

Kivääri  
Kiväärin lajipäällikkö Jukka Salonen 1.1.-1.7.2017. Lajivalmentajina toimivat Pasi Wedman ja Pirjo Peltola. 
Pirjo Peltola vastaa TSUA:n kivääri valmennuksesta 1.1.2017 alkaen. Kesäkuussa valitaan kiväärin 
päävalmentaja. Para-valmentajana jatkaa myös Pirjo Peltola.  
Pistooli 
Timo McKeown aloittaa 1.1.2017 päätoimisena pistoolivalmentajana vastuualueenaan pistoolilajien 
valmennus ja kilpailutoiminta kokonaisuudessaan, TSUA, aikuisten maajoukkueryhmät ja nuoret. Juhani 
Forsman toimii tehoryhmävalmentajana TSUA:n päivittäisvalmennus yhdessä McKeownin kanssa. 
Trap-lajit 
Lajivalmentaja Kari Kopra vastaa trap lajivalmennuksesta aikuisten ja nuorten osalta. Lajivalmentaja Pekka 
Maunula vastaa kokonaiskoordinaatiosta ja kaksoistrapin valmennuksesta.  
Skeet 
Esa Heinonen aloittaa 1.1.2017 naisten projektivalmentajana. Heinonen vastaa pääasiassa naisten 
maajoukkueen kotimaan valmennustoiminnasta ja päivittäisvalmennuksen suunnittelusta ja seurannasta. 
Päävalmentaja Tom Alderin vastaa kansainvälisestä kilpailutoiminnasta. 

 

Olympia-, paralympia - ja ISSF- lajien valmennusjärjestelmä 

Liitto vastaa maajoukkuetoiminnasta ja sen kehittämisestä. Huippu-urheilun valmennusta ja valmennus- 

järjestelmää kehitetään tiiviissä yhteistyössä Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön kanssa hyödyntäen 

sen tarjoamat uudet toimintamallit ja mahdollisuudet 

tiiviimpään yhteistyöhön eri lajien ja lajiryhmien 

välillä. 

Valmennusryhmiin valittiin ne potentiaaliset urheilijat, 

joilla on edellytykset kehittyä huippu-urheilijoiksi sekä 
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menestyä tulevissa arvokilpailuissa ja olympiakisoissa. A-maajoukkuekriteerejä tiukennettiin. A-

maajoukkueurheilijoilla on tulostaso, asenne, motivaatio ja panostukset henkilökohtaisesti riittävällä 

tasolla. 

Suomen Ampumaurheiluliiton valintaperusteet valmennusryhmiin 2017: 
http://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/huippu-urheilu/valintaperusteet-maajoukkueryhmiin/ .  
Valmennusryhmät 2017: http://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/huippu-urheilu/valmennusryhmat/  
 
Valmennuksen ja toiminnan päämäärien selkeyttäminen 
Tämän vuoden aikana keskitymme kaikissa lajeissa erityisesti seuraaviin asioihin: 

- Päivittäisharjoittelu ammattimaiseksi, lisäämme harjoittelumäärää ja tehoa 
- Valmennuksen pitkän ja lyhyen tähtäimen suunnittelu ja seuranta parannetaan 
- Harjoittelujaksot, leirit ja kilpailut ovat tavoitteistettuja ja toiminnot hyvin suunniteltuja 
- Päivittäisharjoittelu aktiiviseen seurantaan, eLogger nettipohjaisen harjoituspäiväkirjan tehokas 

hyödyntäminen, harjoituspäiväkirjan käyttö on pakollinen kaikilla maajoukkueurheilijoilla. 
- Lajivalmentajan, urheilijan ja henkilökohtaisen valmentajan yhteistyö saumattomaksi 
- Henkilökohtaisten valmentajien ja seuravalmentajien kouluttaminen leireillä ja seurakoulutuksilla 
- Kentälle on selkeytettävä, mitä ammattimaisuus harjoittelussa ja valmennuksessa tarkoittaa 

 
Nuorten huippu-urheilun valmennusjärjestelmän kehittämistä jatketaan  

- lisätään osallistumista kansainvälisiin kilpailuihin, joihin valitaan tulostason perusteella 
- harjoittelua lisätään ja kehitetään kansainvälisten vaatimustason mukaisiksi 
- parhaat nuoret harjoitellevat leireillä aikuisten maajoukkueen kanssa 
- jokaisella lajilla on oma nuorten valmentaja 
- parhaat nuoret osallistuvat MC kilpailuihin, kun tulokset ovat aikuisten tasolla 
- nuorilla on oltava valmennuksellisena ja kilpailullisena tavoitteena pääseminen Olympiakomitean 

nuorten huippu-urheilun tuen piiriin.  
- Nuorten ryhmän urheilijaa kannustetaan hakemaan Urheilukouluun.   

 

Huippu-urheiluohjelma edistää vastuuntuntoista ja eettisesti kestävää huippu-urheilutoimintaa. Ohjelma 

korostaa urheilijoiden kokonaisvaltaista kehittymistä huomioiden siviilielämän (mm. opiskelu) vaatimukset 

ja tukemalla huippu-urheilijan ammatti- ja elämänuraa urasuunnittelulla.  

 

SAL:n eettistä ja antidopingohjelmaa noudatetaan kaikilla tasoilla huippu-urheilussa.  

 

Kaikilta SAL:n eri maajoukkueisiin ja arvokisoihin valittavilta urheilijoilta edellytetään SAL:n 

urheilijasopimuksen allekirjoittamista sekä joukkuesääntöjen noudattamista. Myös muihin kansainvälisiin 

kilpailuihin, joihin edellytetään liiton tekemää ilmoittautumista, urheilijoilta edellytetään myös SAL:n 

urheilijasopimuksen allekirjoittamista. 

Olympia-, paralympia - ja ISSF- lajien valmennus ja kilpailutoiminta 
Kaikkien lajien tavoitteena on menestyminen kauden MC kilpailuissa, päätavoitteena on menestyminen 
kauden arvokilpiluissa Nuorten MM kisoissa Suhlissa, EM kisoissa Bakussa sekä haulikkolajien MM 
kilpailuissa Moskovassa. Edellisen olympiadin lajien yhteenvetojen huippu-urheilija- ja 
toimintaympäristöanalyyseistä nousevat seuraavat keskeiset valmennuksen kehityskohteet lajeittain 
vuodelle 2017.  

- Kaikkien lajien leiri- ja kilpailuohjelmat löytyvät liitteestä  ”Maajoukkueen valmennusleirit” 

Kivääri-ja pistoolilajien valmennus  
- Toiminnan keskittäminen Turkuun, TSUA yhteistyö. Keskittää toiminta parhaiden urheilijoitten 

tukemiseen huippu-urheilun osalta.  

http://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/huippu-urheilu/valintaperusteet-maajoukkueryhmiin/
http://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/huippu-urheilu/valmennusryhmat/
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- Ryhmät on valittu siten että vain jo todistetusti taitavat, motivoituneet ja potentiaaliset urheilijat 
ovat mukana toiminnassa ja heihin panostetaan. Tavoitteena on saavuttaa valmennuksellinen tila 
parhaiden urheilijoiden osalta, jossa määrällinen ja laadullinen tekeminen mahdollistaa kv. huipulla 
pysymisen ja sen saavuttamisen usean urheilijan osalta. 

- Harjoittelen suunnitelmallisuus ja seuranta entistä tiiviimmin. Harjoitusmäärien nostaminen ”kovaa 
harjoittelua”, harjoitteiden vaihtelevuus, ärsykkeet, Noptel-testien parempi hyväksikäyttö. KIHU:n 
kanssa yhteistyön jatkaminen, kiväärin tekniikan mittausten ja seurannan osalta. 

- Urheilijoiden ja heidän henkilökohtaisten valmentajiensa kanssa enemmän vuorovaikutusta, 
lajivalmentajat antavat ohjausta ja koulutusta henkilökohtaisille valmentajille ja seuravalmentajille 

- Maajoukkueen alapuolella olevien ryhmien (tehoryhmä) urheilijoiden ja heidän valmentajiensa 
kanssa enemmän vuorovaikutusta, ohjausta ja koulutusta. Potentiaalisten nuorten kutsuminen 
maajoukkueleireille nähtäväksi ja valmennettavaksi. Yhteistyö seurojen, aluevalmennuksen ja 
kiväärijaoston kanssa tehostetaan 

 
Kivääri- ja pistoolilajien kilpailutoiminta 
Tavoitteena on menestyminen kansainvälisissä kisoissa, myös nuorten arvokisoissa. Finaalipaikkoja ja sitä 
kautta mitaleista taistelua. Vain menestysmahdollisuudet omaavat urheilijat valitaan MC- ja arvo- 
kilpailuihin. Muita kansainvälisiä kilpailuja käytetään laajemmalti kehittyvien urheilijoiden kokemuksen 
hakupaikkoina. 

 
Osallistutaan Münchenin ja Gabalan MC kisoihin.  
- Lähtijät valitaan sen perusteella, mikä sen hetkinen osaamisen taso urheilijalla on.  

- Tasoa verrataan valintakriteereihin (tulosrajavaatimukset).  

- Lähellä tulosrajavaatimuksia olevan urheilijan osallistuminen on aina harkittua ja perustuu 
urheilijan/valmentaja/SAL valmentajan ja valmennuksen johtajan päätökseen. 

- MC kilpailuihin voi osallistua myös urheilija ns. "omakustanteisin kuluin" mutta tällöin kisamatkan 
pitää perustua urheilijan kehittymisen kannalta tarkoin harkittuun päätökseen, päätöksen tästä 
tekee urheilijan valmentaja ja SAL – valmentajat yhdessä valmennuksen johtajan kanssa. 

 
Haulikkolajien trap, kaksoistrap ja skeetlajien valmennus 

- Asiantuntija palvelujen aloittaminen laajemmin, psyykkinen valmennus, hieroja/fysioterapeutti 
leireille ja kilpailuihin, näköfysiologin palvelut 

- Keskittää toiminta parhaiden urheilijoitten tukemiseen huippu-urheilun osalta. Ryhmät on valittu 
siten että vain jo todistetusti taitavat, motivoituneet ja potentiaaliset urheilijat ovat mukana 
toiminnassa ja heihin panostetaan. Kilpailu-ja harjoittelukovuuden lisääminen. Harjoittelun 
seurannan kehittäminen, eLoggerin käyttöönotto kaikilla. 

- KIHU:n kanssa testaustoiminnan rakentaminen ja aloittaminen. 

- Ulkomaan leirivuorokausien lisääminen. 

- Fyysisen kunnon merkityksen ymmärtäminen kokonaissuorituksessa ->uusien finaalisääntöjen 
mukaan kilpailusuoritus pitenee merkittävästi. On oltava huippukunnossa peruskilpailun jälkeen, 
että jaksaa keskittyä finaaliammuntaan, finaali 50 kiekkoa ja kesto noin tunti. 

Haulikkolajien trap, kaksoistrap ja skeetlajien kilpailutoiminta 
Toiminnan tavoitteena on, että joka maailmancupissa on joku joukkueessa mukana vähintään karsimassa 
finaalipaikasta. Vain menestysmahdollisuudet omaavat urheilijat valitaan MC- ja arvo- kilpailuihin. 
Päätavoite on menestyä kauden EM ja MM kilpailuissa. 
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- Osallistutaan Intian ja Kyproksen MC kilpailuihin, Mexicon MC kilpailuun on mahdollista osallistua 
omalla kustannuksella. 

- Intian ja Kyproksen MC kilpailuihin osallistutaan A-maajoukkueen urheilijoilla, perustuen viime 
vuoden tuloksiin. Naisten skeet maajoukkue aloittaa tämän hetken suunnitelmien mukaan MC 
kilpailukauden Kyproksen maailmancupista. 

- MC kilpailujen lisäksi tullaan osallistumaan kansainvälisiin GP kilpailuihin suunnitelman mukaisesti 

 

ISSF:n ei-olympialajit 

Kivääri 300 m 

ISSF:n ei-olympialajien osalta maajoukkueryhmiin valitaan potentiaaliset menestyjät päätavoitteena 

vuoden 2017 Eurooppa Cup -kilpailut, EC finaali ja kaikkien ISSF lajien yhteiset EM kilpailut Bakussa. 

- Eurooppa Cupin lähtijät valitaan sen perusteella, mikä sen hetkinen osaamisen taso urheilijalla on.  

- Tasoa verrataan valintakriteereihin (tulosrajavaatimukset).  

- Lähellä tulosrajavaatimuksia olevan urheilijan osallistuminen on aina harkittua ja perustuu 
urheilijan/valmentaja/SAL valmentajan ja valmennuksen johtajan päätökseen. 

Tapio Kajan jatkaa 300m ryhmän lajivalmentajana. 300m ryhmä harjoittelee yhdessä PV:n 

valmennusryhmän kanssa. 

 

Iso ja vakiopistooli 

Iso- ja vakiopistoolin valmennustoiminta yhdessä pistoolimaajoukkueen kanssa, lisäksi omia leirejä ja PV:n 

leireillä, valmentajana koordinoi Timo McKeown. Päätavoitteena vuoden 2017 Eurooppa Cup -kilpailut, EC 

finaali ja kaikkien ISSF lajien yhteiset EM kilpailut Bakussa. 

 

Liikkuvan maalin valmennus- ja kilpailutoiminta 
Päätavoitteina ovat ilma-aseiden EM kilpailut Mariborissa maaliskuussa sekä EM kilpailut Bakussa kesällä. 
Kotimaan leirien lisäksi osallistutaan kolmeen GP-tasoiseen kilpailuun ulkomailla. Lisäksi järjestetään 
kansainvälisiä leirejä Ruotsissa ja Ranskassa. Hyvällä onnistumisella haastajilla on kauden aikana 
mahdollisuus nousta A-maajoukkueeseen. Liite maajoukkueiden leiriohjelmat. 

 

Urheilukoulu ja PV yhteistyö 

Puolustusvoimat valmentaa Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen palveluksessa olevia huippuampujia 

sekä Urheilukoulussa varusmiespalveluksensa suorittavia urheilijoita. Tämä toiminta tukee osaltaan liiton 

valmennusjärjestelmää ja toiminta suunnitellaan sopimaan yhteen SAL:n leiri- ja kilpailuohjelmaan. 

Valmennuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä, yhteisiä leirejä ja kilpailuja puolustusvoimien ryhmien ja 

Urheilukoulun kanssa. Nuorten ryhmän urheilijoita kannustetaan hakemaan Urheilukouluun. 

Asiantuntijapalvelut ja tukihenkilöt 
Urheiluakatemiayhteistyöllä saamme lisää resursseja käyttöön asiantuntijatoiminnalle. Koko asiantuntija-
toiminta arvioidaan uudestaan tämän vuoden (2016) loppuun mennessä. Ratkaisevassa roolissa on, minkä 
tuen me saamme olympiakomitealta. Asiantuntijatoiminnassa priorisoidaan parhaat urheilijat. 

- psyykkinen valmennus on tärkein tuki, käynnistetään joka lajiryhmän kanssa 

- Kihun tekemiä ammunnan tekniikan seurantamittauksia ovat ratkaisevassa roolissa kivääri ja 
pistoolilajeissa, yhteistyö TSUA:n kanssa antaa lisää mahdollisuuksia. 

- fysioterapeutti/hieroja mukaan alkukauden leireillä, etenkin haulikkolajien osalta sekä arvokisoissa 



19 

 

- Suomessa toteutetun ase- ja patruunatestauksen lisäksi, tehostetaan testausta Lapuan 
Schönebeckin tehtaalla Saksassa, Veijo Sivula käy kaksi kertaa vuodessa (syksyllä ja keväällä) 
yhdessä kiväärin lajivalmentajan kanssa testaamassa parhaiden urheilijoiden aseita Saksassa. 

- lääkärin tarkastukset ja rokotukset oman lääkärin tai SAL lääkärin Esa Liimataisen toimesta. 

- näköfysiologin palvelut  

Lajien toimintaympäristön kehittäminen urheilijan polun valintavaiheessa 
Tavoitteena on luoda uusi yhteistyömalli seurojen, alueiden ja lajijaostojen välillä urheilijan polun 

valintavaiheessa. Kehitystyö aloitettiin Grande Finalen yhteydessä 30.10.2016, tavoite on tehdä 2016 

vuoden aikana yhteenveto sekä ensimmäinen kehittämispalaveri alueiden vastaavien ja lajijaostojen 

kanssa. Samalla tarkentuu aikataulu. Uuden yhteistyömallin tavoitteena on olla valmis huhtikuussa 2017. 

Vuoden 2017 aikana päivitetään lajien urheilijapolut valintavaiheen toiminnan osalta. 

 

5.6. Liiton koulutustoiminta 

Valmentajakoulutus 
Valmentajakoulutuksia yhdessä taito- ja tarkkuuslajien kanssa jatketaan. Vuoden 

2017 aikana aloitamme III-tason valmentajakurssin suunnittelun sekä sisällön ja 

materiaalin tekemisen. Helmikuussa päätetään III-tason valmentaja-

koulutuksen aikataulusta. Varmistetaan, että lajien valmennuslinja säilyy 

opetuksessa.  

                                                                                      

I ja II tason valmentajakoulutus 
I-tason valmentajakoulutus alkaa 15.-17.9. Kuortaneen urheiluopistolla.  

I- tason valmentaja-koulutukset järjestetään joka vuosi. II-tason 
valmentajakoulutus alkaa 17.-19.3. Kuortaneen urheiluopistolla.   
Tavoitteena on myös vuoden 2017 aikana SAL valmentajat ”uudelleen 

henkiin herättäminen”. Päiväkursseja järjestetään erilaisilla sisällöillä SAL valmentajille; yksi keväällä ja 
yksi syksyllä. 
Vuoden 2017 valmentajakurssien päivämäärät tarkentuvat kaikkien tasojen osalta 2017 vuoden alussa. SAL 
valmentajakerholaisia rohkaistaan myös osallistumaan ISSF:n valmentajakoulutuksiin.  
Lajivalmentajien henkilökohtaisten valmentajien ja seuravalmentajien kouluttamista tehdään myös leireillä 
ja seurakoulutuksilla. Vuoden 2017 aikana parannetaan I- ja II tasojen lajiosien sisällöt ja materiaalit. 
Tavoitteena on nostaa I ja II tason valmentajakoulutuksien osallistujamäärät paremmalla informaatiolla ja 
yhteistyöllä seurojen ja henkilökohtaisten valmentajien kanssa. 

Tavoitteenamme on myös saada kaksi (2) valmentajaa VAT tai VEAT koulutukseen 2017 sekä 1-2 
valmentajaa ISSF C- tai B- kurssille.  
SAL: n koulutuksien kurssitarjonta, tiedot ja päivitykset löytyvät SAL: n koulutuksen sivuilta  
www.ampumaurheilulliitt.fi/koulutus 

 
EI-ISSF-lajien valmennus 
Kasa-ammunnan, mustaruudin, practicalin ja siluetin valmennus tapahtuu pääosin lajijaostojen toimesta. 
Liiton järjestämiin valmennuskoulutuksiin jaostot osallistuvat tarpeensa mukaan. Liittohallitus on pyytänyt 
myös EI-ISSF-lajeja luomaan sekä valintaperusteet maajoukkueryhmille että nimeämään maajoukkue-
ryhmät. Lisäksi jaostoja (EI-ISSF-lajit) on pyydetty luomaan kansainvälisen kilpailutoiminnan valinta-
järjestelmä ja -kriteerit arvokisavalintoihin. Edellä mainitun tavoitteena on saada myös ko. lajeihin 
paremmat ja pitkäjänteisemmät harjoitusohjelmat ja sitä kautta myös parempaa kansainvälistä menestystä. 

http://www.ampumaurheilulliitt.fi/koulutus
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6. LIITON PERUSTOIMINNOT 

6.1. Liiton kilpailutoiminta 

Kansallisen kilpailutoiminnan organisointi, haku- ja myöntämisjärjestelmä ja kilpailutoiminnan koordinointi 

ja kokonaisvaltainen kehittäminen ja valvonta kuuluvat kilpailuvaliokunnalle. Kilpailujärjestelmäämme 

kehitetään yhteistyössä huippu-urheilumme ja lajijaostojen toimesta niin, että se palvelee paremmin 

kansainvälisten arvokilpailujen valinta- ja näyttökilpailutarvetta. Lajijaostoille tulee entistä suurempi rooli 

kehitystoiminnassa. Kilpailujärjestelmän huomio jatkossa koko toiminnan nykytarpeet mahdollistaen 

kilpailemisesta kiinnostuneille nousujohteisen mahdollisuuden kehittyä kilpailijana seuratasolta aina 

kansainväliselle huipputasolle. Myös vammaisurheilun tarpeet kilpailujen järjestämisessä huomioidaan 

samoin kuin myös senioriurheilijoiden tarpeet. 

Kilpailutoiminnan avainsanoja ovat mm. nousujohteisuus, turvallisuus, innostavuus, monipuolisuus, 
maakunnallisuus, matala mukaantulokynnys ja tasa-arvo. Kansallisesti merkittäviä kisoja tullaan jatkossa 
myöntämään paikkakunnille ja radoille, joilla on elektroniset ratalaitteet ja tulospalvelujärjestelmä. 
Kilpailujen hakuaikoja muokataan sellaisiksi, että seurat pystyvät paremmin valmistautumaan 
kisajärjestelyihin sekä olosuhteiden kehittämiseen. Seuroja, seuraliittymiä ja alueita rohkaistaan 
järjestämään uusia mielenkiintoisia kilpailumuotoja. 
Kilpailujärjestelmän ja kilpailujen ”uudistaminen” on edellytys televisioon pääsemiselle.  Kilpailutoiminnan 
kehittäminen ja johto kytketään yhteen seurojen kehittämistyön kanssa ja siihen palkataan kilpailu- ja 
kenttäpäällikkö.  
 
Nykyinen kilpailujärjestelmä  
Nykyinen kilpailujärjestelmämme tasot ISSF-lajeissa ovat:  

- Seurataso  
- Aluetaso - Avoimet alueelliset kilpailut  
- Ennätyskelpoiset ja sitä vastaavat kilpailut  
- Mestaruuskilpailut 

 
Ennätyskelpoiset kilpailut ovat aina avoimia sekä kansainvälisiä kilpailuja. Suomen mestaruuskilpailuja 
järjestetään liiton alaisuudessa yhteensä 38 lajissa. 
Katso kilpailujen ajankohdat ja paikkakunnat liiton internetsivuilta  
http://www.ampumaurheiluliitto.fi kalenteri/  
 
Ei-ISSF-lajien kilpailutoiminta  
Ei-ISSF-lajeissa kilpaillaan pääsääntöisesti aikuisten sarjoissa. Kansallisen tason kilpailut myöntää lajijaosto. 
Jaostot toimittavat tiedot kilpailuista liiton toimistolle sen aikataulun mukaan mikä on julkaistu 
kilpailutoiminnan yleissäännöissä ja ohjeissa. SM-kilpailut ovat kilpailuluettelossa mukana niiltä osin kuin ne 
ovat olleet tiedossa toimintasuunnitelmaa laadittaessa ja ne julkaistaan liiton nettisivuilla.  
 

6.1.1 Kansallinen kilpailutoiminta 

Lasten kilpailutoiminta 
Lasten kilpailutoiminnan tavoitteena on, että lapsilla on mahdollisuus kilpailla omalla paikkakunnallaan tai 
lähialueellaan. On tärkeää, että kaikissa seura- ja aluetason kilpailuissa lapsille järjestään myös tukisarjat. 
Lapsille tarkoitettujen Kultahippukilpailujen ilma-asekausi on kalenterivuosi, käsittäen 1.1. -31.12. aikavälin. 
Lasten kilpailutoiminnan koordinoinnista vastaa nuorisovaliokunta yhdessä alueiden kultahippupäälliköiden 
sekä alue- ja lajijaostojen kanssa. 
Kilpailutoiminta on tärkeä osa ampumaurheiluharrastusta lapsille ja nuorille. Heille järjestettävien  
kilpailutapahtumien laatu on ensiarvoisen tärkeää, jotta kilpailumaailma tulisi tutuksi, innostus  

http://www.ampumaurheiluliitto.fi/
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kilpailemiseen säilyy ja halukkailla on mahdollisuus kehittyä urheilijana lajissa. Kilpailutapahtumat ovat 
innostavia ja niissä on erityisesti turvallisuuskasvatus esillä. Ilma-aseharrastuksen ja kilpailemisen 
mahdollisuuksia lisätään ja kautta pidennetään. Kilpailujärjestelmämme tukee myös nuoren ampujan  
polkua huippuampujaksi. 
Ampumaurheilukoulun turvallisuuskoulutus annetaan myös Kultahippuampujan passin 2017 yhteydessä 
olevalla ilma-aseampumakorttitutkinnolla.  
 
Uudet tukiammunnan säännöt ja ohjeistukset 
Uudistuneet Kultahippusäännöt marraskuu 2016 on tehty tukemaan lasten kehitystä matkalla ilman tukea  
ammuttaviin sarjoihin. Sääntöjen tarkoituksena on mahdollistaa lasten ja nuorten ampumaurheiluharrastus  
jo siinäkin vaiheessa kasvua, kun fyysiset ominaisuudet eivät vielä riitä lajeissa käytettävien välineiden  
kannatteluun ilman tukea. Ei ole myöskään tarkoituksenmukaista pitäytyä vastapainojen enimmäismäärissä 
koko sen ajan jonka säännöt mahdollistavat, vaan tukea lapsen kehitystä esim. vähentämällä tukipainoja  
(vastapainotukisarjoissa) taitojen karttuessa. On myös suotavaa ja mahdollista siirtää kehittyvä lapsi/nuori  
ylempään sarjaan aiemmin kuin olisi pakko, jotta harrasteen tuoma haasteellisuus säilyy. Näin tuemme 
paremmin hänen kehittymistään ampujana. 
 
Kultahippufinaalit 2017 
Kultahippufinaali ilma-aseilla järjestetään 8.-9.4.2017 Savonlinnassa Tanhuvaaran urheiluopistolla. 
Kilpailun järjestelyistä vastaavat Savonlinnan Metsästys- ja Ampumaseura, Mikkelin Ampujat ja Pieksämäen 
Seudun Ampujat. Ruutiasefinaali järjestetään 5.8.2017 Siilinjärvellä. Kilpailun järjestelyistä vastaa 
Siilinjärven Luotiampujat. Ruutipuolen Kultahippualuekilpailuista ja muista valituista kilpailuista 
rakennetaan Lapua Kultahippu Cup, jonka yhteistyökumppaniksi tulee Nammo Lapua. Lapua palkitsee 
parhaita ampujia ja seuroja kauden jälkeen. Cup-kilpailusta tiedotetaan liiton internet-sivuilla. 
 
Pete Patruuna älypuhelinohjelma  

Pete Patruunan älypuhelinohjelmaa, jonka voi ladata kaikki sovelluskaupasta ilmaiseksi,  

jatketaan tulevallakin kaudella. Pete Patruuna -ohjelmalla voi jokainen harjoitella  

ammuntaa missä ja milloin tahansa. Sillä voi harjoitella liipaisua ja erityisesti tähtäyskuvaa  

sekä tähtäimen säätöä, joka toimii samalla tavalla kuin oikeassakin ilmakiväärissä. Pete  

Patruunassa järjestetään kilpailuja määräajoin ja urheilija verrata omia tuloksiaan muiden  

ampujien tuloksiin. 

Pete Patruuna Cup 2016-17 

Tulevalla kaudella järjestetään kaksi cup tyyppistä kilpailua. Osallistuminen on vapaaehtoista ja 

maksutonta. Kilpailuihin voivat osallistua kaikki ampumaurheilua harrastavat ikään katsomatta. Cup-

kilpailussa palkitaan 6 parasta, sekä arvotaan 3 tavarapalkintoa osanottajien kesken. 

Cup-kilpailut järjestetään seuraavasti: 

1. Cup-kilpailu 14.11.2016-31.12.2016 ja 2. Cup-kilpailu 16.1.2017-28.3.2017  

Pete Patruuna Cupin 2016-17 säännöt, palkitsemiset löytyvät SAL:n netistä ja ampumaurheiluliiton  
facebookista. 
 

 

 

6.1.2 Kansainvälinen kilpailutoiminta  

Maailmancup-kilpailut 2017 

Junioreiden maailmancup-kilpailut (haulikko) 
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15.-20.8. Porpetto, ITA 

Aikuisten maailmancup-kilpailut 

Haulikko 

22.02 - 04.03  New Delhi, IND 

17.03 - 27.03 Acapulco, MEX 

28.04 - 08.05 Larnaka, CYP 

23.10 - 30.10 MC- finaali New Delhi, IND 

Kivääri ja pistooli  

22.02 - 04.03  New Delhi, IND 

17.05 - 24.05 München, GER 

06.06 - 14.06 Gabala, AZE   

23.-30.10. MC finaali New Delhi, IND 

Kivääri 300m Eurooppa Cup -kilpailut 

08. - 12.05. Aarhus, DEN   

15. - 18.06. Lahti, FIN  

04. - 07.07. Thun, SUI 

26. - 29.09. Tolmezzo, ITA 

 

Iso ja vakiopistooli Eurooppa Cup-kilpailut 

12. - 14.05. Hannover, GER 

26. - 28.05. Aarhus, DEN 

16. - 18.06.  Lahti, FIN 

05. - 07.07. Thun, SUI 

15. - 17.09. Karlstad, SWE 

 

Huippu-urheilun kansainväliset arvokilpailut 2017 

Ilma-aseiden EM-kilpailut 6.-12.3., Maribor, SLO 

Nuorten MM-kilpailut 22.-30.6., Suhl, GER 

Haulikon Junior cup 10.-16.7., Orimattila, FIN 

EM 25/50/300m, haulikko ja liikkuva maali 20.7.-3.8., Baku, AZE 

Haulikon MM-kilpailut 30.8.-11.9., Moskova, RUS 

EYL(European Youth League) ajankohdat ja paikat vielä avoinna 

Maaottelu Viro-Suomi  aika ja paikka avoin 

EI-ISSF-lajien kilpailutoiminta 

Kasa-ammunnan, mustaruudin, practicalin ja siluetin lajijaostot vastaavat lajiensa kansainväliseen 

kilpailutoimintaan osallistumisesta. Ko.lajien suunnitelmat löytyvät taaempaan toimintasuunnitelmasta 

kohdasta Lajijaostojen toimintasuunnitelmat. 

Kilpailutoiminnan valintajärjestelmä ja kriteerit 
- Huippu-urheilun kansainvälisen kilpailutoiminnan valintajärjestelmä ja -kriteerit 2017, 

http://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/huippu-urheilu/valintajarjestelma-ja-kriteerit/  

http://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/huippu-urheilu/valintajarjestelma-ja-kriteerit/


23 

 

- Tulosrajat arvokisoihin 2017, http://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/huippu-urheilu/tulosrajat-
arvokisoihin-2017/  

 
- Ilma-aseiden EM-kilpailut 6.-12.3. 2017 Maribor (Slovenia) näyttökilpailut ja valintakriteerit.          
- Nuorten MM-kilpailut 22.-30.6. Suhl (Saksa) näyttökilpailut ja valintakriteerit 
- Kaikkien ISSF lajien EM kilpailut 21.7.-4.8.2017 Baku (Azerbaidzan) näyttökilpailut ja valintakriteerit 
- Haulikon MM kilpailut 30.8.-11.9. Moskova (Venäjä) näyttökilpailut ja valintakriteerit 
- European Youth League (näyttö ja valintakriteerit kun aikataulu ja paikka julkistetaan myöhemmin) 
 

EM ja MM näyttökilpailut ja valintakriteerit löytyvät: http://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/huippu-

urheilu/em-ja-mm-nayttokilpailut/ 

 

6.2. Tuomarikoulutus 

Tuomarikoulutuksen tavoitteena on tuottaa ja ylläpitää kilpailuissa tarvittava määrä osaavia  

tuomareita ja teknisiä asiantuntijoita. Kilpailutuomarien hyvällä osaamisen tasolla varmistetaan seurojen 

kyky järjestää eritasoisia hyvin sujuvia kilpailuja. 

 

Tuomarikoulutukset järjestetään lajiryhmäkohtaisesti kilpailutoiminnan yleissääntöjen (KY) sekä kyseessä 

olevan lajiryhmän sääntökirjoja käyttäen.    

Jokainen alue ja/tai lajijaosto järjestää II- ja I-luokan kilpailutuomarikursseja vähintään yksi/vuosi.  SAL:n 

kilpailuvaliokunta järjestää vähintään yhden ylituomarikurssin vuodessa kaikissa lajeissa. Ylituomarikurssi 

järjestetään keväällä. Koulutuksesta tiedotetaan liiton internet-sivuilla. Haulikkojaosto järjestää lisäksi 

kilpailuvaliokunnan luvalla ylituomarikursseja haulikkolajeissa tarpeen mukaan.  Practical-, siluetti-, 

mustaruuti- ja kasa-ammuntajaostot oikeutetaan hoitamaan itse tuomarikoulutuksensa käyttäen 

kilpailutoiminnan yleissääntöjä lajilleen soveltuvin osin.  

Ylituomareille tarjotaan mahdollisuus suorittaa kansainvälinen tuomarikortti sekä sähköisen tulospalvelun 

tuomarikortti (EST).   

Liitto ylläpitää tuomarikortti- ja tasorekisteriä, jota päivitetään jatkuvasti. Liitto tarjoaa myös aktiivisesti 

suomalaisia kilpailutuomareita kansainvälisiin kilpailuihin jury- ja muihin tuomaritehtäviin myös tukemalla 

taloudellisesti halukkaita tuomareita ns. omakustanteisiin lisäjurytehtäviin. 

 

7. TALOUS 

Talousarvio 2017   

Talousarvio perustuu liittovaltuuston keväällä 2016 hyväksymiin maksuihin: seuran jäsenmaksu liitolle on 
26 €/hlö, kilpailulisenssi 40 €, harrastelisenssi 25 €, seniorilisenssi 16 €  ja nuorisolisenssi 13 €.  
 
Liitto hakee OKM:ltä toiminta-avustus 710.000€ (toiminta-avustus ilman erityisavustuksia), jonka mukaan 
talousarvio on laskettu, Muut suurimmat tulot ovat jäsenmaksutuotot 690 000 € ( 31 %), Olympia- ja 
Paralympiakomiteoiden avustukset 164 000 € (7,5%), yhteistyösopimukset 220 000 € (10 %) sekä 
lisenssimaksut 220 000 € (10 %). Talousarvion maksukertymät ja tulokohdat on budjetoitu osin vuoden 
2016 arvioidun toteutuman mukaisiksi. Hallinnon kuluissa on huomioitu ns. tuplamiehitys eläkkeelle 
siirtymisten vuoksi. Suurimmat menoerät ovat urheilija- ja valmennuskulut 577 800 € (26 %), toimintaan 
osallistuvien matka- ja majoituskulut 235 000 € (11 %) sekä henkilöstökulut 616 440 € (28 %). Hallinnon 

http://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/huippu-urheilu/tulosrajat-arvokisoihin-2017/
http://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/huippu-urheilu/tulosrajat-arvokisoihin-2017/
http://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/huippu-urheilu/em-ja-mm-nayttokilpailut/
http://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/huippu-urheilu/em-ja-mm-nayttokilpailut/
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kulut koko talousarviosta ovat 288 700€ (13 %). Talousarvion loppusumma on 2 234 200€ ja se päätyy noin 
+ 5.100 € tulokseen. Liitolle valmistellaan varainhankintasuunnitelma. 
 
Liitto tukee seuroja erilaisten koulutusten ja aluejaostotoiminnan kautta. Aluejaostoja tuetaan toiminnan 
laadun ja laajuuden perusteella. Toiminta-avustuksen suuruus perustuu aluejaoston seuroille järjestämään 
koulutus-, valmennus- ja kilpailutoimintaan. Mittareina ovat muun muassa koulutustilaisuuksien, 
tapahtumien ja leirien määrät sekä osallistujien lukumäärät. 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 
loka-marraskuussa. Osa taloudellisesta tuesta voidaan ohjata liittojohtoisen aluekouluttajan tai -
valmentajan toiminnan tukemiseen.  
  
Liitto maksaa kaikkien lajien kansainvälisten liittojen jäsenmaksut sekä rahoittaa lajijaostojen toimintaa 
perusmäärärahalla, joka kattaa hallinnolliset kulut.  
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LAJIJAOSTOJEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT 2017 

KIVÄÄRIJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 

YLEISTÄ 

Kiväärijaoston tavoitteena on kehittää ja toimeenpanna seurojen järjestäminä mielenkiintoisia 
kilpailutapahtumia kivääriampujille.  
Pyritään saamaan kilpailut/ tapahtumat sellaisiksi, että niihin saadaan yleisöä seuraamaan ampujien 
loistavia urheilusuorituksia. 
 
HALLINTO 

Jaoston jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa.  
Erovuoroisten jäsenten tilalle ehdotetaan jäsenet liiton järjestämässä Grande Finalen kiväärin 
lajiparlamentissa. Parlamentin päätösehdotus esitetään SAL:n hallituksen vahvistettavaksi.  
Toimikauden aikana jaosto kokoontuu 2-4 kertaa. Näiden suunniteltujen kokousten lisäksi jaosto 
kokoontuu tarvittaessa asioiden niin vaatiessa. Kokoukset pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään 
suurempien ampumaurheilutapahtumien, kansallisten kilpailujen tai SM- kilpailujen yhteydessä, joissa 
jaoston jäsenet ovat jo muutenkin edustettuna.  
Tarpeen vaatiessa kiväärijaosto voi käyttää asiantuntija-apua. 
 
KOULUTUS 

Mahdollisuuksien mukaan kiväärijaosto pyrkii osallistumaan muiden liittojen ja yhteisön järjestämiin 
koulutustilaisuuksiin, seminaareihin ja muihin tapahtumiin. 
Toimikauden aikana suunnitelmissa ei ole jaoston omia koulutustapahtumia.  

NUORISOTOIMINTA 

Kauden 2017 aikana jaosto pyrkii kaikilla tavoin edistämään ja kehittämään nuorisotyötä. Yhteistyötä 

pyritään lisäämään entisestään muiden liiton valiokuntien ja lajijaostojen kanssa. Tärkeimpänä 

yhteistyökumppanina pidetään nuorisovaliokuntaa.  

Tavoitteena on saada nuoret kivääriampujat ja kiväärin tukisarjalaiset pysymään ja viihtymään hienon ja 

kehittävän harrastuksen parissa ja jatkamaan sitä pitkälle aikuisiälläkin.  

Järjestäytymiskokouksessaan jaosto nimeää nuorisovastaavan.  

Nuorisovastaavan tärkeimpiä tehtäviään tulee olemaan tiivis yhteistyö nuorisovaliokunnan kanssa. Hänet 

pyritään saamaan mukaan liiton ja alueiden tehoryhmien leireille. Lisäksi tehtävänä on kartoittaa 

nuorisotoiminnan mahdollisuuksia ja tilaa sekä kannustamaan seuroja nuorisotoiminnan käynnistämiseksi. 

KILPAILUTOIMINTA 

Valtakunnalliset joukkuesarjakilpailut toimeenpannaan kotiratakilpailuina kilpailukauden aikana. 10m 
ilmakiväärillä tavanomaisen pystyasennon joukkuekisan lisäksi tarkoitus on toimeenpanna myös 3x20 
laukauksen asentosarjakilpailu ja 60 ls makuukilpailu henkilökohtaisina kilpailuina. 
50m kiväärin makuun sarjakilpailu pyritään toimeenpanemaan, niin ikään kotiratakilpailuna. 50m kiväärin 
sarjakilpailussa tullaan edellisvuosien tapaan järjestämään joukkuekilpailun lisäksi myös henkilökohtainen 
sarjakilpailu.  
Jatketaan ja kehitetään sekasarjajoukkuekilpailua, joka tullaan käymään henkilökohtaisten SM-kilpailujen 
yhteydessä. Joukkue tulisi olemaan viisijäseninen siten, että siinä ampuisivat tyttö ja poika (nuorten sarjat), 
nainen ja mies (N ja Y-sarjat) sekä yksi ikäsarjalainen (50 -70 sarja).  
Eri lajijaostojen kanssa pyritään järjestämään kilpailuja sekä ammuntaan liittyviä tapahtumia. 
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Kiväärijaosto on mukana järjestämässä ilma-asecupia yhteistyössä kilpailuvaliokunnan ja pistoolijaoston 
kanssa. 
Osallistutaan liiton toimeenpanemiin kansainvälisiin kilpailuihin toimitsijoina ja asiantuntijoina. 
 
VALMENNUS 

Toimikauden aikana jaosto ei järjestä valmennustilaisuuksia. Pyritään nimeämään jaoston edustaja 
maajoukkueleireille sekä alueiden valmennustapahtumiin. 
 

YMPÄRISTÖ JA OLOSUHTEET 

Uusia ratahankkeita tuetaan antamalla kivääripuolen asiantuntemusta rakennettaviin kohteisiin. 

EDUNVALVONTA 

Jaosto tulee kauden aikana tarpeen vaatiessa tekemään esityksiä liiton hallitukselle sekä valiokunnille. 
Vuosittain järjestettäviin asealan seminaareihin jaosto pyrkii saamaan edustajan/t. 
Osallistutaan liiton järjestämiin tilaisuuksiin sekä muiden yhteisöjen ja lajiliittojen tilaisuuksiin.  
Jaoston tiedottaminen tapahtuu Urheiluampuja-lehdessä sekä liiton www- sivuilla. 
Järjestäytymiskokouksessaan jaosto valitsee tiedotusasioista vastaavan henkilön. 
 
PALKITSEMISET 

Liiton järjestämässä päätösgaalassa tullaan palkitsemaan paras kiväärinainen, kiväärityttö, kiväärimies ja 
kivääripoika.  
Tilaisuudessa tullaan lisäksi palkitsemaan ansioituneet jäsenet sekä mahdolliset ulkopuoliset toimintaa 
tukeneet tahot. 
 

TALOUS 

Jaostolla ei ole omaa varainhankintaa.  
Tulot muodostuvat pelkästään liiton myöntämästä tuesta. 
Hallinnolliset ja matkakulut ovat suurimpia kulueriä toimikauden aikana.  
Kuluja syntyy myös parhaiden ampujien palkitsemisesta Grande Finalessa. 
Muita kuluja kauden aikana saattaa syntyä jaostolle tehtävistä hankinnoista sekä toimintaan liittyvistä 
asioista. 
 

 

PISTOOLIJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 

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 kilpailu- ja harrastustoiminnan muotoja. 
 
TALOUS 

Jaoston talous perustuu SAL:n liittovaltuuston hyväksymään liiton talousarviossa määritettyyn toiminta-
avustukseen (tarkoitettu kattamaan hallinnolliset kulut) sekä jaostoon omaan varainhankintaan 
(ilmapistoolin sarjakilpailu). 
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Menot aiheutuvat kokouskuluista, palkitsemisista ja mahdollisista kilpailuiden sekä pistoolilajien 
valmennus- ja koulutustoiminnan järjestämis- ja osallistumiskuluista. 
Talousarvio on tämän toimintasuunnitelman viimeisenä kohtana. 
 
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

Jäsenistöä kannustetaan osallistumaan kokemusten kartuttamiseksi kaikkeen kansainväliseen niin kilpailu-, 

harjoittelu- kuin tuomaritoimintaankin. 

JÄRJESTÖTOIMINTA 

Yhteistoiminnassa kilpailuvaliokunnan kanssa pyritään vaikuttamaan entistä laadukkaampien ja 
onnistuneiden kilpailutapahtumien syntyyn. Liiton internet-sivujen pistooliosiota päivitetään ajan tasalle. 
Nimitetään jaoston keskuudesta vastuuhenkilö tehostamaan jaoston asioista tiedottamista liiton internet-
sivuilla. 
 

TALOUSARVIO 

Tulot 
SAL:n toiminta-avustus (hallinnollisiin kuluihin)  2000 € ja ilmapistoolin sarjakilpailun osanottomaksu 2600 € 
Menot 
jaoston jäsenten kokousmatkakulut,  ilmapistoolin sarjakilpailun järjestämiskulut,  Ranking-kilpailun 
palkinnot & palkitsemiset,  valmennus- ja koulutustoiminta 4600 €  
 

LIIKKUVAN MAALIN JAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2017 

KILPAILUTOIMINTA 

Jaosto huolehtii siitä että järjestetään riittävä määrä näyttökilpailuita kotimaassa niin että jokaisella 

maajoukkueurheilijalla on mahdollisuus antaa riittävästi näyttöjä. 

Tarkempi kilpailukalenteri löytyy liikkuvan maalin lajisivuilta, http://ampumaurheiluliitto-

fi.directo.fi/lajit/liikkuva-maali/ 

VALMENNUSTOIMINTA 

Valmennus ja leiritys painottuvat pääsääntöisesti maajoukkueryhmiin. Leirityksen hoitaa Ville Häyrinen. 

LEIRITYS JA KOULUTUS 

Lajiesittelyjä järjestetään tarpeen mukaan erilaisissa tapahtumissa, lähinnä kisojen aikana esim. SML,n SM- 

kisoissa. 

Kehotetaan lajin ihmisiä osallistumaan SAL,n järjestämiin valmentajakoulutuksiin niin, että saadaan lajiin 
lisää valmentajia, jotka voivat ohjata nuoria lajin pariin oikealla tavalla. 
Tuomarikursseja järjestetään tarvittaessa. 
 
TALOUS 
Talousarvio pysyy Suomen Ampumaurheiluliiton tuen puitteissa. 
 
JAOSTON KOKOUKSET 
Järjestetään puhelin kokouksia tarpeen tullen, sekä yhden kokouksen lajiparlamenttiin yhteydessä. 
 

http://ampumaurheiluliitto-fi.directo.fi/lajit/liikkuva-maali/
http://ampumaurheiluliitto-fi.directo.fi/lajit/liikkuva-maali/
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HAULIKKOJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2017 

YLEISTÄ 

Haulikkojaosto toimii SAL:n ohjeistuksen mukaisesti lajin uusien kykyjen etsijänä, lajin tunnetuksi tekijänä, 
lajiasiantuntijana ja lausunnonantajana. Jaosto kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta, 
järjestäytymiskokous pidetään heti alkuvuodesta. Kokouksiin kutsutaan myös ns. asiantuntijajäseniä. SM- ja 
ranking-kilpailujen järjestäjille laaditaan toimintaohjeet.  
 
Tiedotusta jaoston sivuilla kehitetään edelleen. Jaosto kokoaa haulikkoradoilla käytössä olevat 
toimintaohjeet ja kokoaa niistä yhtenäisen kokonaisuuden jaettavaksi seuroille. 
 
KILPAILUTOIMINTA 

Huippu-urheilun osalta toimintasuunnitelma on kirjattu toisaalle.  
Haulikkojaoston ja KVK:n hyväksymät kilpailut löytyvät liiton nettisivuilta. 
 
Ranking-maksut pidetään ennallaan 10€ (125 kiekkoa) ja 5€ (75 kiekkoa), sarjojen voittajille jaetaan 
palkintoina noin 45% tukimaksukertymästä. Junioreiden ranking-maksu on 5€. 
Sporting-ranking kilpailujen palkitsemisessa noudatetaan samoja jakoperusteita kuin muissakin 
haulikkolajeissa. 
Ranking-tilastot pidetään ajan tasalla jaoston sivuilla.  
Hankitaan kunniapalkinnot kaikille ranking-sarjoille. Kiertopalkintona on vain yleisen sarjan pokaali. 
 

INTERNATIONAL JUNIOR CUP 

Ensi vuonna Suomessa järjestetään jälleen junioreille kansainvälinen kilpailu Orimattilassa. Se on yksi 
osakilpailu kolmesta muualla (Saksa ja Italia) järjestettävästä cup-kilpailuista. 
Haulikkojaosto maksaa joukkueisiin valittujen osallistumismaksut (sekä osallistumis- että joukkuemaksut) + 
parhaiden matkat. 
 

LIIKUNTAVAMMAISAMMUNTA 

Vuonna 2017 kaikkien SM-kilpailujen ikäkausisarjoissa pitää järjestää myös liikuntavammaisten sarjat kuten 
edellisenäkin vuonna. Jaosto tukee vammaisampujia toimittamalla kiekkoja heidän leireilleen ja antamalla 
avustuksia kansainvälisiin kilpailuihin. Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia järjestää kansainvälisiä kilpailuja 
Suomessa. 
 

LAJIN MARKKINOINTI 

Haulikkoammunnan uuden esitteen tekemisestä keskustellaan jaostossa ja päätökset kirjataan vuoden 
ensimmäisen kokouksen pöytäkirjaan. 
 
Haulikkojaoston jäsenet ja joukko muita haulikkoammunnan harrastajia osallistuu eri messutapahtumissa 
lajin esittelyyn. GoExpo-näyttelyssä jaosto liiton tukena on mukana. Muihin vastaaviin tapahtumiin 
osallistutaan jaoston erillisillä päätöksillä. 
 
Haulikkoammuntasimulaattorin käyttö ja suosio on vakiintunut kuluneina viitenä vuotena. Seurat ovat 
vuokranneet sitä aktiivisesti erilaisiin koulutustilaisuuksiin. Tätä toimintaa jatketaan edelleen. 
Haulikkojaosto käyttää seuroissa toteutettuja tilaisuuksia malleina laatiessaan suosituksia haulikkolajien 
markkinoinnille ja viestinnälle niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. 
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NAISTEN HAULIKKOPROJEKTI 
Toimintaa jatketaan edelleen ja jatkossa projektin aktiiveista pyritään saamaan projektille vetäjä. Projektin 
yhdyshenkilönä on jaoston jäsen. 
 
SEURAVALMENTAJATILAISUUS 

Jaosto järjestää seuravalmentajatilaisuuden kevään 2017 aikana. Tavoitteena on koota ja aktivoida 

haulikkoseuroissa olevia valmentajia sekä kerätä tietoa, kokemuksia ja verkostoitua. 

TUOMARIKOULUTUS 

Haulikkojaosto järjestää YT-kurssin yhteistyössä kilpailuvaliokunnan kanssa keväällä tarpeen mukaan.1 ja 2 
lk. kursseja järjestetään ainakin Etelä-Suomen ja Hämeen alueilla, tiedotukset kursseista julkaistaan jaoston 
sivuilla. 
 
TALOUS 

Jaoston talous perustuu liiton toiminta-avustukseen sekä jaoston järjestämien tuomarikurssien tuotoista. 
Ranking- ja SM-kilpailuista kerätyillä tukimaksuilla katetaan ranking-palkinnot ja tuetaan valmennus- ja 
kilpailutoimintaa mm. nuorten Suhlin ja Porpetton matkaa 1500-2000 € (joukkueenjohtajien kuluja). Lisäksi 
jaosto osallistuu taloudellisesti nuorten leirin kulujen kattamiseen Saksassa ja Porpettossa, jos tällaiset 
järjestetään. 
Jaoston jäsenien parlamenttikulut korvataan. 
Messuille SAL:n osastolla toimivien henkilöiden kulut korvataan SAL:n harrastemäärärahoista. 
 
 

SILUETTIJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2017 

TAVOITTEET 
Kilpailulliset tavoitteet 
Päätavoitteina on menestyminen vuoden 2017 EM-kilpailussa jotka pidetään 17.7-29.7-2017 Tsekissä 
Ludvikovicen radalla. 
Jaoston tavoite on saada hyvä tulos mitaleiden muodossa EM-kilpailussa sekä pitää Suomi kärkimaiden 
joukossa.Edellisten EM ja MM kilpailuiden kokemuksen myötä ja tästä syystä ampujille on tarkoitus järjestää 
leiri (TaSA) tulevan talven  aikana . Karsintakilpailut järjestetään ennen heinäkuuta. Tavoite on saavuttaa 
lähes sama henkilökohtaisten mitalien määrä kuin edellisissä EM :ssa sekä saavuttaa kaikille seitsämälle 
joukkueelle mitalisija. 
Tavoitteena on myös että saataisiin kilpailujärjestäjät aktivoitumaan ja järjestämään enemmän kilpailuja. 
 
Muut tavoitteet 
Kansainvälisiin kilpailuihin jatketaan karsintakilpailun kehittämistä. 
Tiedottamista kehitetään koskien tuloksia ja lajia sekä tekniikkaa. 
Ylläpitää jokaisessa seurassa jossa toimii siluetti-jaos, valmentaja joka toimii seuransa pistooli ja kivääri 
valmentajana. Jokaisessa seurassa on siluetin-yhteyshenkilö, heidät pitää vaan saada aktivoitua entistä 
enemmän. 
 
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. Ilma-
asesääntöjen myötä järjestämme karsinnat ilma-aseilla tuleviin EM-kilpailuihin. Uusien pienoiskivääri-
sääntöjen myötä toivomme saavamme uusia ampujia lajin pariin. 
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Jaosto toivoo että ampujat jaksaisivat motivoitua kilpailuihin, kuten PM-, SM- 
ja kansalliset kilpailut. 

 
TALOUS 
Liiton myöntämällä toimintamäärärahalla katetaan valmennus-, kilpailu- ja laji-kehittämistoiminnan sekä 
hallinnon kuluja. 
Mahdollisella kilpailuavustuksella tullaan tukemaan valittuja joukkueita. 
 
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 
Jaoston kansainvälistä toimintaa tullaan hoitamaan edellisten vuosien mallin 
mukaisesti. Suomalaisilla on IMSSUN hallituksessa kaksi hallituspaikkaa sekä Euroopan (AETSM) liitossa 
Presidentti Sami Mäkelä. 
Vaikutusmahdollisuudet tehtäviin päätöksiin ovat kuitenkin hyvien henkilökohtaisten suhteiden kautta 
olennainen osa päätöksentekoa. 
Nämä luottamustehtävät tulee hoitaa hyvin ja olla ajattelematta omia henkilökohtaisia intressejä, ja aina 
laittaa lajin tulevaisuus etusijalle. 
 
 
KASA-AMPUMAJAOSTON  TOIMINTASUUNNITELMA 2017 

 

YLEISTÄ 
Kasa-ammuntajaoston merkittävin kansainvälinen tapahtuma kalenterivuonna 2017 on kasa-ammunnan 
MM-kilpailut Uudessa-Seelannissa, sekä pistelajien Worldcup ja EM-kilpailut Sloveniassa elokuussa. 
Suomalaisia ampujia Uuteen-Seelantiin on lähdössä tämänhetkisen tiedon mukaan 5-6 ampujaa ja 
Sloveniaan 10-12 ampujaa. Keskisytytteisten  PM-kilpailut järjestetään Lohtajalla elokuussa. 
 
22lr. -pistelajit  ovat olleet viime vuosina merkittävässä asemassa mitattaessa suomalaisen kasa-ammunnan 
kansainvälistä menestystä. 2015 saavutettu huippumenestys Australian MM-kisoista ja Tomi Korven 
palkitseminen MM kisojen jälkeen SAL:n vuoden ampumaurheilijana ovat olleet hyvä osoitus tästä. 
Pistelajien leiritystä jatketaan Vaasan sisähallilla ja Karttulassa. Toiminta-ajatus on kehittää sekä ampujia, 
että kalustoa eri osa-alueilla, jolla mahdollistetaan maailman kärjen mukana pysyminen laajemmalla 
rintamalla. 
22lr. –lajien toimintaan kuuluu myös yhteistyö pienoiskiväärin kehitysryhmässä, jossa on mukana kolme 
pistelajien ampujaa. Juniorityötä jatketaan muutamien nuorten ampujien kanssa, joiden edistymistä 
seurataan ja tuetaan matkallaan kansainvälisen tason ampujiksi. 
 
Kasa-ammunnan 2017 kilpailukalenteria  on 2016 -kalenterista yksinkertaistettu ja kisojen ajankohdat on 
pyritty sovittamaan pistelajitkin huomioiden mahdollisimman sulaviksi. Keiteleellä järjestetään 
pikkuparlamentin toiveiden mukaan edelleen nelipäiväiset SM -kisat 15-18.6.2017. 
 
Aikaisempien vuosien tapaan tuomarikorttien vastaanottamista järjestetään uusien kasa-ampujien 
saamiseksi kilpailujen piiriin. Jaosto pyrkii järjestämään muutakin lajikoulutusta vuoden 2017 aikana. 
Akaisempien vuosien tapaan jatketaan hyvää yhteistyötä Nammo Lapua Oy:n kanssa. 
 
Merkittävästi lisääntynyt ja nyt jo vakiintunut kahden päälajin kansainvälinen toiminta (niin 
keskisytytteisten- kuin pistepienoiskivääri-ampujien) on aiheuttanut tuskallisen tilanteen, jossa 
maajoukkuetason ampujat ja virallisen maajoukkueen edustajat maksavat suurimman osan jopa 
arvokisojen osallistumismaksuista (saati kaikki kilpailumatkakulunsa) aivan itse. Ampumaurheiluliiton 
tulisikin suhtautua erittäin vakavasti alla esitetyn talousarvion sisältämään esitykseen osallistumismaksujen 
suhteen vuodelle 2017. 
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TALOUSARVIO 2017 
Hallintomäärärahan lisäksi jaosto tulee hakemaan kv.kilpailutoimintaan avustusta 7000 €. 
 

 

MUSTARUUTIJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2017 
 

KILPAILUKALENTERI 

Päätetyt kisapäivät, kotimaan kilpailut 
Talvimusketti, Orivesi                      su 2.4.2017 
Salon XXXIII Mustaruuti, Halikko  su 21.5.2017 
Varkaus XVI                                          su 11.6.2017 
SM-kisat, Halikko                               8.-9.7.2017 
PM-kisat, Norja                               21. - 23.7.2017 
SSG XIV mr-kilpailut, Sipoo         su 6.8.2017  
TSA:n kisat, Halikko                          la 26.8.2017 
EM-kisat, Granada Espanja              ? 
Pirkanmaan aluemestaruus, Orivesi          su 3.9.2016 
Aluemestaruus, Halikko          9.-10.9.2017 
  
TUOMARIKURSSIT  
Järjestetään I-luokan ja ylituomarituomarikurssi kuluvan vuoden aikana tarvittaessa. 
  
EM-KILPAILUT 
Tutkitaan EM-joukkueen mahdollista ryhmälentoa ja varusteiden keskitettyä kuljetusta. 
  
VALMENNUS- JA HARJOITUSLEIRIT 
Järjestetään maajoukkueen harjoitusleiri Sipoossa kesän alkupuolella. 
 

TALOUS 

Hallintomäärärahan lisäksi jaosto anoo kv.kilpailuavustusta 3000 €. 

  

PRACTICAL-JAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2017 
 

KILPAILUTOIMINTA SUOMESSA 

 Vuonna 2017 tavoitteena on järjestää seuraavat Suomen Mestaruuskilpailut (Level III): 
o Pistoolipracticalin Suomen mestaruuskilpailut 
o Haulikkopracticalin Suomen mestaruuskilpailut 
o Kivääripracticalin Suomen mestaruuskilpailut 
o Action Air Suomen mestaruuskilpailut 
o Mini Rifle Suomen mestaruuskilpailut 
o 3GUN Grand Tournament Suomen mestaruuskilpailut 

 Pistoolilajien Open ja Production divisioonien Pohjoismaiden mestaruuskilpailun järjestämisvuoro 
on Suomella. 
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 Kivääripracticalin Pohjoismaiden mestaruuskilpailun järjestämisvuoro on suunnitelman mukaisesti 
Suomella. Pyritään vaihtamaan järjestämisvuoroja päittäin Ruotsin kanssa siten, että 
järjestämisvuoro 2017 on Ruotsilla ja 2018 Suomella.  

 Mini Rifle Pohjoismaiden mestaruuskilpailun järjestämisvuoro on Suomella. 
Level II – eli luokittelukelpoisten kilpailujen osalta seuroja rohkaistaan järjestämään 
edellisten lisäksi 6-10 Level II –kilpailua kauden 2017 aikana. Erityisen toivottavaa olisi 
saada Level II ja III - kilpailutapahtumia paikkakunnille, joilla kilpailuja ei aiemmin ole järjestetty. 
 

KILPAILUTOIMINTA ULKOMAILLA 

Vuonna 2017 järjestetään seuraavat arvokilpailut ulkomailla: 

 Kivääri MM Venäjällä  

 Pistooli MM Ranskassa 

 Action Air MM Unkarissa 

 Pistoolilajien Pohjoismaiden mestaruuskilpailun järjestämisvuoro on Norjalla (Standard, Classic ja 
Revolver divisioonien osalta) 

 Haulikkopracticalin Pohjoismaiden mestaruuskilpailun järjestämisvuoro on Ruotsilla. 
 

Maajoukkueet arvokilpailuihin määritellään karsintakriteerien perusteella. Tavoitteena 
on, että liitto myöntäisi stipendin edustusampujille (kv-kilpailuavustus). Tavoitteena on myös, että liitto 
nostaisi jaostolle myönnettävän kv-kilpailuavustuksen vastaamaan jaoston keväällä 2015 tekemää 
ehdotusta lajin kansainvälisen kilpailutoiminnan tukemisesta.  
 

VALMENNUSTOIMINTA 

Tavoitteena on saada koulutettuja Practical-valmentajia kattavasti eri puolille maata. Koulutus tapahtuu 
SAL-valmentajakoulutuksen puitteissa. 
Jaosto organisoi 2017 maajoukkueleirit kiväärissä, haulikossa, pistoolissa, Action Airissa sekä yleisen 
fysiikkaleirin.  
 

TAVOITTEET 

Tavoitteet IPSC Region Finland 

Regionin jäsenmäärässä tavoite vuonna 2017 on nostaa turvallisten ampujien määrää 150-200 henkilöä. 

TA-listalla odotetaan siis olevan noin 3200-3300 henkilöä. Huom. TA-lista ei ole jäsenrekisteri. 

Kilpailuissa tavoitteena on saavuttaa seuraava tulostaso: 

 Kivääri MM: Neljä henkilökohtaista ja kaksi joukkuemitalia.  

 Pistooli MM: Yksi henkilökohtainen ja yksi joukkuemitali. 

 Action Air MM: Yksi henkilökohtainen ja yksi joukkuemitali.  

 Kivääri PM: Neljä henkilökohtaista ja kaksi joukkuemitalia.  

 Haulikko PM: Kaksi henkilökohtaista mitalia.  

 Mini Rifle PM: Neljä henkilökohtaista mitalia ja kaksi joukkuemitalia.  

 Pistooli PM: Viisi henkilökohtaista mitalia ja kaksi joukkuemitalia.  
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POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ 

Osallistutaan pohjoismaiden regionien yhteiskokoukseen, alustavasti alkuvuodesta. 2017 järjestelyvuoro on 

Norjalla.  

TALOUSARVIO VUODELLE 2017 

Jaosto on laatinut talousarvion vuodelle 2017. Liiton tuki jaoston hallinnon kuluihin on 2000 €. 
Mahdolliset kilpailuavustukset myönnetään erikseen. 
 

ALUEJAOSTOJEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT 2017 

 

SAL:n ETELÄ-SUOMEN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 

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. 

 

HALLINTO 
Aluejaoston hallinnosta vastaa puheenjohtaja sekä alueen kokouksessa valitut aluejaoston jäsenet. Jaoston 
jäsenistöstä valitaan sihteeri sekä muut vastuuhenkilöt. 
 
Alueen yleiset kokoukset pidetään helmi-maaliskuussa ja syys-lokakuussa.  Aluejaosto kokoontuu 
säännöllisesti, noin kolmesta neljään kertaan vuoden aikana. Hallintopalvelut, kuten kirjanpito, postitus ja 
kopiointipalvelut hankitaan osin ESLU:sta ja osin tehdään itse. 
 
TALOUS 
Jaoston tulot muodostuvat pääosin seuroilta perittävistä jäsenmaksuista ja Ampumaurheiluliiton 
maksamasta tuesta.  
Menopuolella merkittävin panostus on nuorisotoiminnan monipuolisessa tukemisessa, vuoden 2017 suurin 
menoerä tulee olemaan järjestettävät nuorten leirit. Taloushallinnon kustannuksissa on myös näkyvissä 
merkittävä nousupaine. 
Vuodelle 2017 on suunnitteilla kymmenkunta leiriä, jotka on tarkoitettu nuorille kivääri-, pistooli-, haulikko- 
riistamaali- ja mustaruutiampujille.  
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YMPÄRISTÖASIAT 
Alue seuraa edelleen ratojen ympäristölupatilanteen kehitystä. Alue pyrkii tukemaan seuroja 
ratahankkeissa ja jakamaan tietotaitoa eri asioissa, jotka koskevat ympäristölupa projekteja, ratojen 
parantamishankkeita tai uusia ratahankkeita. 
 
KOULUTUS 
Aluejaosto järjestää tarvittaessa tuomarikursseja haulikko, kivääri- ja pistoolilajeissa.  
Aluejaosto jatkaa Etelä-Suomen alueella toimivien seurojen ja ammunnanharrastajien koulutuksiin 
osallistumisen tukemista.  
 
NUORISOTOIMINTA 
Aluejaosto jatkaa aluevalmentajien johdolla alueen nuorten ampumaharrastuksen tukemista. Alue tukee 
nuorten Tehoryhmän valintaleirille kutsuttuja alueen nuoria kustantaen valintaleirin osallistumismaksun 
kutsutun osalta. 
Vuodelle 2017 on suunniteltu seuraavia tapahtumia: 
Kivääri- ja pistoolilajeissa tullaan järjestämään kolme leiriä ilma-aseilla sekä kaksi leiriä ruuti-aseilla. 
Haulikko- ja riistamaalilajeissa pyritään järjestämään 2-3 leiriä. 
Mustaruutilajien nuorisotoiminta tullaan aloittamaan järjestämällä lajiesittelyjä alueen vakiintuneilla 
nuorten leireillä. 
Fysiikkaleiri kaikille lajeille yhteisesti tullaan järjestämään syksyllä Kisakallion Urheiluopistolla. 
Leirit pyritään järjestämään mahdollisimman monipuolisilla radoilla, jotta kustannukset pysyisivät alhaisina. 
Leirit ovat tarkoitettu pääasiassa alueen nuorille kivääri-, pistooli-, haulikko-, riistamaali- ja 
mustaruutiampujille. 
Vuoden 2017 ilma-aseiden Kultahippufinaalia varten ammutaan alueella 2-3 kultahippukarsintakilpailua, 
joista yksi on Etelä-Suomen aluemestaruuskilpailu. 
 
KILPAILUTOIMINTA 
Aluejaosto päättää alueellisten ja aluemestaruuskisojen kilpailujen luvat.  
Aluejaosto pyrkii vaikuttamaan kilpailujen järjestäjiin, jotta nuorten tukisarjoihin saataisiin enemmän 
kilpailuja myös ruutikaudella. 
Ilma-aseiden, 50m kiväärin sekä 25m ja 50m pistoolilajien aluemestaruuskilpailuissa tulee järjestää nuorten 
tukisarjat. 

 

 

SAL:n HÄMEEN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 

 

YLEISTÄ 
Aluetoiminnan tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua alueellaan sekä toimia SAL:n 
organisaation osana yhteistoiminnassa lajijaostojen ja alueen ampumaseurojen kanssa. Vuonna 2016 
alueella toimi 37 ampumaseuraa joissa oli yli 5800 jäsentä. 
Hämeen alueen toiminta tulee vuonna 2017 painottumaan aluetason valmennuksen jatkokehittämiseen. 
Lisäksi seurakehittämistoimintaa jatketaan tarpeen mukaan.  Myös seurojen tueksi asiantuntijajäsenten 
määrää lisätään niin, että käytössä on enemmän tietoa ja taitoa eri lajeihin.  
 
ALUEJAOSTON HALLINTO 
Aluejaoston toiminta jakautuu työryhmiin, joiden tarkoitus on palvella seuroja ja seuratoimijoita 
mahdollisimman tehokkaasti.  
Valmennus ja Nuoriso: 
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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. Seurojen ja toiminnan näkyvyyttä lisätään alueen sivuilla. 
Viranomaisasiat: 
Ampumakorttitoiminta,  
Lupa-asiat (mm. ympäristöluvat) 
Myynti, markkinointi ja varainhankinta: 
Seurojen ja ampumaurheilun markkinointi, verkostointi, monialaisuuden hyödyntäminen (seurojen 
jäsenet), imagon kohotus ja myynti 
Yleisjohto: 
Toiminnan yleisjohtaminen ja raportointi. 
Asiantuntijat: 
Seurakehitys: Jarmo Pyyhtiä ja Tapio Törmä  
Viranomaisasiat: Rainer Hirvonen 
Rata- ja ympäristöasiat: Lotta Jaakkola                                                  
Erityisnuoret: Marika Pitkänen      
Liikkuva maali: Jarmo Pyyhtiä    
Action Air ja Practical: Jaakko Viitala 
                                                                                             
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, viestintä) 
- 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 on koulutettu II-tason valmentajia 
tähän tehtävään.  Alueella jatketaan ja edelleen kehitetään 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. 
 
TUOMARIKORTIT (I-II LK): 
Tuomarikorttikoulutusta kaikissa lajeissa (kivääri, pistooli ja liikkuvamaali)  järjestetään alueella 2kpl. Muut 
jaostot hoitavat oman lajin 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- 
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YMPÄRISTÖ JA OLOSUHTEET 
Aluejaosto tarjoaa asiantuntijuutta olosuhde- ja ympäristöaisoihin liittyvissä lupa-asioissa. Aluejaosto tulee 
osallistumaan alueellaan toimiviin neuvottelutoimikuntiin.  
 
TALOUS 
Talousarvion loppusumma 4400 €. 
 

 

SAL:n ITÄ-SUOMEN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 

 
YLEISTÄ 
Jaosto toteuttaa liiton strategiaa alueellisella tasolla.  Jaoston tehtävänä on edistää ja kehittää 
ampumaurheilua Itä-Suomessa ja pyrkiä osaltaan huolehtimaan lajin toimintamahdollisuuksista alueella. 
Jaosto kannustaa alueen seuroja järjestämään kilpailuja ja tapahtumia, joilla edistetään jäsenhankintaa ja 
ampumaurheilua. Jaosto valvoo myöntämiensä kilpailujen kohdalla sääntöjen toteutumista, erityisesti 
tiedotuksen ja tulosluetteloiden osalta. Alueen tiedotus hoidetaan pääasiassa nettisivujen kautta. 
 
KOULUTUS 
Alueella järjestetään I ja II-lk tuomarikoulutusta kaikissa lajeissa. Koulutustilaisuuksia järjestetään vähintään 
yksi Pohjois-Savon ja yksi Pohjois-Karjalan puolella pistooli- ja kiväärilajeissa, sekä muissa lajeissa kysynnän 
mukaan. Alueelle haetaan ylituomarikoulusta. Seuroja innostetaan mukaan koulutus- ja kehitystoimintaan 
kuten sinettiseuratoimintaan ja VALOn aluejärjestöjen (Pokali, PSL) seura- ja ohjaaja-
/valmentajakoulutuksiin. 
 
NUORISOTOIMINTA 
Aluejaosto aktivoi alueensa seurojen nuorisotoimintaa tukemalla tai järjestämällä nuorille ja heidän 
ohjaajilleen koulutus- ja leiritoimintaa. Leiritoiminnassa tehdään yhteistyötä muiden alueiden ja Pohjois-
Karjalan sekä Pohjois-Savon liikunnan kanssa. Seuroille tarjotaan ampumaurheilukouluohjaajan koulutusta 
ja apua ampumaurheilukoulutoiminnassa mm. avustamalla koulutusmateriaalin tuottamisessa ja 
hankinnassa. Alueen seurat järjestävät yhteistyössä koulujen kanssa iltapäiväkerhotoimintaa 
ampumaurheilun parissa.  
 
KILPAILUTOIMINTA 
Alueella järjestetään aluemestaruuskilpailut kaikissa lajeissa ja molemmissa maakunnissa 
kultahippukarsinnat. Seurat järjestävät omia mestaruuskilpailujaan ja seurojen välisiä kilpailuja. Alueella 
järjestetään myös kansallisia kilpailuja. 
 
VALMENNUS 
Kiväärilajeissa aluevalmentajana toimii Heikki Pääkkönen, ja Katja Antrela. Haulikkolajeissa (trap) 
valmentajana toimii Seppo Mahlamäki. Alueelle on kaksi ammunnanharjoittelulaitetta valmentajien 
käytössä.  
 
Pääpaino valmennustoiminnassa on nuorissa. Lisäksi kannustetaan ikämies- ja naissarjojen ampujia 
jatkamaan aktiivista ja tuloksellista kilpailutoimintaansa. Alue järjestää valmennusleirejä ja tekee 
yhteistyötä muiden alueiden kanssa valmennus- ja leiritoiminnassa. Aluevalmentajat antavat myös 
konsultointiapua alueella sijaitseville urheiluakatemioille. Yhteistyötä Pohjois-Savon ja Joensuun 
Urheiluakatemioiden kanssa pyritään lisäämään.  
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YMPÄRISTÖ JA OLOSUHTEET 
Jaosto seuraa ratatilanteiden kehitystä ja osallistuu seurojen kanssa edunvalvontaan, jotta alueella saadaan 
säilymään ampumaurheilun harrastamisessa riittävät ja alueen kattavat olosuhteet. 
 
EDUNVALVONTA 
Jaosto toimii yhteistyössä ympäristökeskuksien ja viranomaisten kanssa, jotta nykyiset ulkoradat säilyisivät 
yleiskaavoissa ampumaratoina. Jaoston edustus on mukana Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon 
alueneuvottelukunnassa. Itä-Suomen alueelta on kolme varsinaista edustajaa SAL:n liittovaltuustossa. 
Alueen edustaja osallistuu mm. Pokalin ja PSL:n järjestämiin seuratapaamisiin. 
 
MÄÄRÄT 
Alueelta osallistutaan liittovaltuuston kokoukseen, sekä muihin SAL:n järjestämiin tilaisuuksiin. Jaosto tukee 
yhteistyön lisäämistä alueen seurojen ja muiden toimijoiden välillä.  
 
PALKITSEMISET 
Alue ei toistaiseksi tue yksittäisiä ampujia palkinnoin tai stipendein vaan tukee suoraan seurojen 
nuorisotyötä. 
 
TALOUS 
Jaoston tulot perustuvat pääsääntöisesti tuomarikurssien ja koulutustilaisuuksien tuloihin ja SAL:lta 
saatavaan avustukseen. Tuloilla katetaan jaoston toimintaa. Talousarvion loppusumma 3 900 €. 
 
 

SAL:n KAAKKOIS-SUOMEN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 

YLEISTÄ  
Aluejaoston toiminta jatkuu vuonna 2017 aiempien vuosien kaltaisena, pääpaino on edelleen kahdella 
Tanhuvaaran urheiluopistolla järjestettävällä leirillä (50 m kivääri ja ilma-aseet kevätkaudella ja ilma-aseleiri 
syyskaudella). Lisäksi voidaan järjestää myös omakustanteisia valmennusleirejä. Maakunnallisten 
ulkorataruutileirien järjestämistä tuetaan, mikäli halukkaita järjestäjiä löytyy.   
Liiton ja jaoston kouluttajat ja valmentajat tekevät pyydettäessä seuroihin koulutus- ja tietoiskuja. 
Tavoitteena on kohottaa seuraohjaajien ja -valmentajien tieto- ja taitotasoa sekä samalla pyrkiä ohjaamaan 
mahdolliset lahjakkuudet sekä yleensä lajista kiinnostuneet suunnitelmallisen harjoittelun pariin. 
 
 
KOULUTUS  
Seurat voivat halutessaan pyytää ohjaajakoulutusta liitolta, liiton nuorisopäällikkö vastaa 
koulutustoiminnasta.  
Koulutusta ohjaajat ja valmentajat saavat mm. leirien yhteydessä. Tuomarikoulutusta järjestetään I- ja II-
luokissa lajikohtaisesti alueen eri osissa seurojen ilmoittaman tarpeen mukaan. Uudet säännöt tulevat 
voimaan vuoden 2017 alussa, joten koulutus järjestetään heti tammikuussa uusien sääntöjen mukaisesti. 
Haulikkokoulutus järjestetään maaliskuussa. 
Alueen syys- ja kevätkokouksissa pyritään järjestämään pienimuotoinen koulutustapahtuma, 
Koulutuksen aiheina ovat vaihtelevat, ammuntaa tukevat teemat. 
Seuroilta kysytään kiinnostusta mm. tukiampujien asentoharjoittelua tukevaan lajikohtaiseen koulutukseen. 
 
NUORISOTOIMINTA  
Nuorisotoiminnan pohjan muodostavat Tanhuvaaran Urheiluopistolla järjestettävät kaksi pääleiriä, 
ruutiaseleiri (kivääri) huhtikuussa sekä ilma-aseleiri marraskuussa. Nuorille järjestetään Mikkelissä 
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haulikkokoulu touko–kesäkuussa. Nuoria tuetaan joko leirimaksuissa tai patruunoiden muodossa tai 
molemmin tavoin. 
Kultahippukarsintoja ilma-aseilla järjestetään kolme uusien ohjeiden mukaisesti. Alueen nuorten 
osallistumista Kultahippufinaaleihin tuetaan osallistumalla kuljetuskustannuksiin, mikäli kilpailut ovat oman 
alueen ulkopuolella. Nuorisopäällikkö osallistuu SAL:n nuorisotoimintapäiville alueen kustantamana, 
mukana voisi olla vuorotellen yksi edustaja alueen nuorisotoimintaa järjestävistä seuroista. 
 
KILPAILUTOIMINTA  
Aluemestaruuskilpailut järjestetään pääsääntöisesti kaikissa alueella harrastettavissa lajeissa. Kansallisia 
kisoja alueella on ainakin MA:n järjestämä Markun kilpailu helmikuun alussa, Matin kisat toukokuussa sekä 
St. Michel Skeet heinäkuussa. Imatralla ja Lappeenrannassa järjestetään toukokuun kolmas viikonloppu 
Ukko-Pekka-kilpailu.  
Kultahippufinaalit järjestetään Savonlinnassa 8.–9.4.2017, järjestäjinä SMAS, MA ja PiekSA.  
Aluejaosto hakee kiväärilajien ikämiesten ja -naisten sekä R-sarjojen SM-kilpailujen järjestämisoikeutta 
kesälle 2017.  
Aluejaosto järjestää kilpailumatkan Ruotsin Sävsjön Swedish Cupiin 3.–8.1.2017.  
 
 VALMENNUSTOIMINTA  
Ampujien valmennus tapahtuu pääosin kohdassa 4 mainittujen alueleirien sekä haulikkokoulun yhteydessä. 
Seuraleirejä ja koulutusta alueen eri osissa järjestetään tarpeen mukaan. Pienimuotoista ohjausta voidaan 
toteuttaa myös eri kilpailujen yhteydessä. 
 
 
 

SAL:n KESKI-SUOMEN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 

YLEISTÄ  
Keski-Suomen alueella toimii 15 ampumaseuraa ja yksi kilpailujäsenseura joissa jäseniä on n. 1500 henkilöä. 
Harrastajia löytyy kaikkiin SAL:n ampumalajeihin. Yhteyselimenä toimii Suomen ampumaurheiluliiton Keski-
Suomen 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 pääsääntöisesti seurojen ylläpitämiä. Tikkakoskella sijaitseva uusi ilma-aseiden 
harjoittelurata on ”aina valmiina” ja mahdollistaa täten hyvät harjoittelumahdollisuudet lähialueen 
ampujille. Käyttömaksuilla tulisi saada kustannukset katetuksi, aluejaosto tukee ja avustaa eri keinoin 
toimintaa. Seurojen toiminnan, erityisesti kilpailutoiminnan tiedotusta netissä ja sähköposteilla kehitetään. 
Practical- ja kasa- ja mustaruutiammunnassa pyritään myös parantamaan alueellista toimintaa ja 
tiedotusta. Keuruun Seudun Ampujat on suunnitellut ampumaurheilu- ja harjoittelukeskusta lopetettavan 
varuskunnan rata-alueelle, mutta hankkeen rahoitus on auki. 
 
Yhtenä tavoitteena on nuorten ampujien mukaan saaminen. Aluevalmennus ja tarvittavat leirit sekä 
koulutustilaisuudet valmentajille ja valmennettaville järjestetään itse tai osallistutaan SAL:n järjestämään 
koulutukseen. 
 
NUORISOTOIMINTA  
Aluejaoston jäsenet tekevät seurakäyntejä nuorisotoiminnan, myös tukiammunnan  käynnistämiseksi. 
Seuroja kannustetaan järjestämään kilpailuja myös tukisarjoissa. 
 
Leiritoimintaa nuorille ampujille järjestetään yhdessä naapurialueiden kanssa, jos omalta alueelta ei saada 
riittävästi osallistujia. Tavoitteena on kolmen leirin / koulutustilaisuuden järjestäminen. 
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VALMENNUSTOIMINTA 
Alueellisia valmennusleirejä ja –tapahtumia järjestetään aluevalmentajien ja ampumakoulujen ohjaajien 
toimesta. Tavoitteena on yksi lajikohtainen leiri ja lisäksi kultahippujen leiritystä ampumakoulujen 
päättyessä 
 
Motivoidaan kokeneita ampujia hakeutumaan SAL:n järjestämään valmentajakoulutukseen. Valmentaja 
pula alueella on aivan todellinen. 
 
Yhteistoiminnassa seurojen kanssa  valmennustoimintaa suunnataan myös harrasteampujiin ja niille 
ampujille, jotka ovat aloittamassa kilpailutoimintaansa. Järjestetään ampumakouluja myös aikuisille 
urheiluammunnasta kiinnostuneille. 
 
KILPAILUTOIMINTA 
Tuomarikoulutus 
Alueella järjestetään I-II lk:n tuomarikurssi syksyllä ja toinen tarvittaessa keväällä ainakin haulikkolajissa.  
SAL:n järjestämille YT-kursseille osallistumista kannustetaan. Tuomarikurssin kouluttajat ohjataan 
hakeutumaan kouluttajakoulutukseen, mikäli sellaista SAL järjestää. 
Kilpailujen järjestäminen 
Aluejaosto käsittelee kilpailuhakemukset sääntöjen mukaisesti, huomioiden myös seurojen olemassa olevat 
resurssit. Tavoitteena on, että myös alueellisilla kilpailuilla olisi riittävä valvonta, jotta kilpailujen arvostus 
säilyisi hyvänä.  
 
Aluejaosto pyrkii auttamaan seuroja kilpailutoiminnan kehittämisessä. Monessa seurassa alkaa olla pulaa 
toimitsijoista, joten tarvitaan yhteistyötä seurojen välillä. 
 
Aluemestaruuskilpailut 
Aluemestaruuskilpailut järjestetään kaikissa niissä lajeissa joita voidaan alueen seuroissa harrastaa. 
Osallistujien määrä on saatava kasvamaan, koska kovin pienillä määrillä / sarja loppuu halukkuus kilpailujen 
järjestämiseen yksistään jo taloudellisista syistä 
 
TALOUS JA HALLINTOASIAT 
Aluejaosto kokoontuu tarvittaessa. Jaosto valmistelee alueen kevät- ja syyskokouksien järjestämiset sekä 
laatii toiminnansuunnitelman ja toimintakertomuksen SAL:lta ja seuroilta saamansa palautteen mukaisesti.  
Jaoston toimesta yllä pidetään SAL:n sääntöjen mukaisesti tuomarirekisteriä. Alueen ennätysluetteloa ja 
ampumarataluetteloa ylläpidetään ja ennätysluettelo julkaistaan vuosittain. 
 
Yhteydenpitoa seuroihin hoidetaan sähköpostiviestein,ja tiedotteilla SAL:n kotisivulla joissa kerrotaan 
ajankohtaisista asioista, tapahtumista ja motivoidaan seuroja lähettämään jäseniään koulutus- ja 
valmennustilaisuuksiin. 
 
Aluejaoston varainhankinta perustuu pitkälti SAL:lta saatavaan rahoitukseen. Alueveroa ei peritä 
aluemestaruuskilpailuista, koska alueen tase on vahva aikaisemmista varainhankinnoista johtuen.  
Alueen taloudenhoito hoidetaan ostopalveluna. Yhteydenpito jaoston sisällä hoidetaan pääosin 
sähköpostilla. 
 
Jaosto antaa seuroille tietoa ympäristöasioista, ja järjestää tarvittaessa seurakohtaisia opastustilaisuuksia. 
Yhteydenpitoa alueen ympäristöviranomaisiin hoidetaan tarvittavissa määrin. 
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Seurojen, valmentajien, kouluttajien, toimitsijoiden ja ampujien palkitseminen ja yleensä huomioiminen on 
myös pystyttävä hoitamaan, jotta motivaatio toimintaan säilyy. Kiitosta on muistettava käyttää ahkerasti.  
 
Nuorten ampujien valmennus- ja kilpailutoimintaa tuetaan taloudellisesti kulukorvauksilla matkoista ja 
tarvikkeista sekä stipendeillä hyvistä suorituksista.  
 
Talousarvion loppusumma on 2110 €. 
 

SAL:n LAPIN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 

 

YLEISTÄ  
Vuoden 2017 painopiste on koulutus – ampumakoulujen ja harrasteryhmien perustamista tuetaan. 
Aikuisten vetäjien kouluttaminen ampumakouluihin ja perustason valmentajakoulutukseen osallistuminen 
palkitaan. Ampumaurheiluun vaikuttavan lainsäädännön ja ohjeiston uudistumista seurataan ja vaikutetaan 
uudistuksien ohjaamiseen ampumaurheilulle myönteiseen suuntaan. Alueen ampumaratojen 
lupakysymyksiin perehdytään ja ratojen ylläpitäjiä tuetaan. Yhteistyötä Metsästäjäliiton alueellisten 
toimijoiden kanssa jatketaan edelleen. Reserviläisten SM-ammuntojen saanti Lappiin hyödynnetään mm. 
uusien ratatoimihenkilöiden koulutuksessa ja olosuhteiden parantamisessa. 
 
HALLINTO  
Nuorisokoulutus, nuorisopäällikkö Mika Tikkanen, Atso Sipola 
Valmennus, Jukka Törmänen, Marianna Mölläri ja Mika Kinisjärvi, Reijo Alkku, Ilkka Lausas, Pentti Jauhola, 
Pertti Kuusela. 
Tuomarikoulutus, Atso Sipola, Matti Piirto, Risto Virtanen, Jukka Törmänen, Tapio Hänninen. 2-tason 
tuomarikoulutusta järjestävät myös Reijo Alkku haulikkolajeissa, Jouko Siivola ja Hannu Kantola 
pistoolilajeissa. Practicalin peruskurssit pyritään järjestämään kansainvälisinä Torniossa. Kysynnän mukaan 
kurssi voidaan järjestää myös Rovaniemellä. 
 
KOULUTUS  
Kts. nuorisotoiminta. Tuomarikursseja järjestetään Lapin alueella SAL:n periaatteiden mukaan. Ylituomarien 
määrä alueella pidetään korkealla tasolla. Vammaisurheilun mukaanottoa ja erityisryhmille räätälöityjen 
tapahtumien mukaanottoa ampumaseurojen ohjelmaan tuetaan. Valmentajakoulutusta ja ampumakoulun 
kouluttajakoulutusta tuetaan. Ilma-asekorttikoulutuksia jatketaan yhteistyössä alueen seurojen kanssa. 
 
 
NUORISOTOIMINTA 
Kultahippujen aluekilpailut ja aluekarsinta 2017 ammutaan Rovaniemellä ja Sodankylässä. 
Kultahippufinaaliin osallistutaan entiseen tapaan. Ruutiaseiden AM- ja P-SM-kisoihin otetaan sarjat 
Kultahipuille. Kultahippuohjaajan kurssit järjestetään tarpeen mukaan. Seurakäyntejä tehdään seurojen 
kysynnän mukaan. 
  
Alueen tehoryhmällä on paikallisia ja valtakunnallisia leirejä. Norrbottenin alueen kanssa lisätään 
yhteistyötä mm. leirien kautta. Torniossa järjestetään haulikkoleiri ja -koulu sekä nuorille suunnattu 
ruutiaseleiri. Haulikkolajien tehovalmennusta jatketaan yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan kanssa. Meri-
Lapin Eräkerho ry:n nuorisotyötä tuetaan. Alueen haulikkokoulujen toimintaa jatketaan ja kehitetään 
yhdessä alueen seurojen kanssa. Leirityksiin liitetään nuorille suunnattu II-luokan tuomarikoulutus. 
Rovaniemellä pidetään riistamaalileiri ja -koulutus. Sodankylässä järjestetään tukiampujille ratatilanteen 
mukaan ilma-aseleiri ja ruutileiri. Tehoryhmien valintaleirille lähetetään nuoria ampujia. Järjestetään 
Rovaniemellä ”kaikkien lajien” yhteinen leiri sisäratakaudella. 
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KILPAILUT  
Aluemestaruuskilpailut ammutaan ”joka lajissa”. Pohjois-Pohjanmaan alueen ja Pohjois-Ruotsin kanssa 
jatketaan yhteistyötä. Kalottiurheilu ry:n ja Barents Sports Committeen järjestämiin Barentsin alueen 
urheilutapahtumiin osallistutaan. Tehostetaan kilpailuvaihtoa ja valmennus- ja koulutusyhteistyötä. 
 
VALMENNUS  
Yhteistyötä Urheiluakatemian ja alueen toimijoiden kanssa jatketaan. 
 
YMPÄRISTÖ JA OLOSUHTEET 
Yhteistyössä Ampumaharrastusfoorumin Lapin kolmen alueneuvottelukunnan kanssa vaikutetaan alueen 
ratatilanteen pysymiseen suotuisana ja uusien suorituspaikkojen kehittämiseen. Poliisin kanssa tehdään 
yhteistyötä uudistuvan ase- ja ampumaratalainsäädännön täytäntöönpanossa. Ampumaratavastaavien 
ajoissa nimeämistä alueen seuroissa valvotaan. 
 
TALOUS  
Aluejaoston talous perustuu SAL:n antamaan toimintatukeen. 
 
 
SAL:n LOUNAIS-SUOMEN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 

 

 YLEISTÄ 
 Lounais-Suomen alueen visio: Ollaan aktiivisia nuorisotoiminnassa! 
 
 Vuoden 2017 johtolankana jatketaan viime vuoden teemaa Jatkuvuus. Teeman ympärille tullaan 

järjestämään erilaisia koulutustapahtumia ja seminaareja, joiden kautta on tarkoitus jakaa seuratoiminnan 
kokemuksia sekä tieto-taitoa seuraavalle sukupolvelle. Nuorisotoimintaan panostaminen ja uusien 
ampumakoulujen tukeminen jatkuu entiseen malliin. 

 
 Päätavoitteita vuodelle 2017 ovat: 
 alueellisen nuorisotoiminnan edelleen kehittäminen ja laajentaminen 
 ampumaurheilukoulutoiminnan tehostaminen 
 alueellisen leiritoiminnan kehittäminen 
 alueellisen tiedottamissuunnitelman laatiminen ja tiedottamisen ja tehostaminen 
 uuden sukupolven kouluttaminen seuratoimintaan jatkuvuuden 

takaamiseksi 
 
 HALLINTO 
 Aluejaoston jäsenet valitaan alueen syyskokouksessa ja tehtävät valituille jäsenille määritellään uuden 

aluejaoston järjestäytymiskokouksessa. 
 Tarpeen vaatiessa aluejaosto voi käyttää asiantuntija-apua. 
 Alueelta on osallistuttu vilkkaasti myös valiokuntien toimintaan. Tämä toiminta pyritään pitämään myös 

jatkossa vähintään samalla tasolla. 
 
 KOULUTUS 
 Osallistutaan VALO ry:n sekä Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n järjestämiin järjestötoiminnan 

koulutuksiin sekä Suomen Ampumaurheiluliiton koulutustilaisuuksiin. Tuetaan alueellista valmentaja- ja 
ohjaajakoulutusta. Aluejaoston aikaisemman päätöksen mukaisesti alue maksaa puolet alueen seuroista 
valmentajakoulutukseen osallistuvien henkilöiden osallistumismaksusta, mikäli he kirjallisesti sitoutuvat 
toimimaan alueellisissa valmentajatehtävissä 2 vuoden ajan.  

  Tuomarikoulutusta järjestetään kaikissa lajiryhmissä pääasiassa kerran vuodessa, mutta kursseja voidaan 
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   järjestää enemmän, mikäli on tarvetta. 
 Ampumaurheilukoulun ohjaajakoulutus sekä muuta mahdollista koulutusta järjestetään, mikäli niille on 

tarvetta. Koulutustarvetta kartoitetaan seurakäyntien yhteydessä. 
 Me Yhdessä – koulutuksia jatketaan tarpeiden edellyttämällä tavalla. 
 
 NUORISOTOIMINTA 
 Alueella järjestetään kultahippukarsintakilpailuja ja kannustetaan nuoria osallistumaan aktiivisesti seurojen 

toimintaan sekä kilpailemalla että osallistumalla mahdollisuuksien mukaan kilpailujen järjestelyihin. 
Lisätään tukisarjat mahdollisimman monen alueella järjestettävän kilpailun kilpailuohjelmaan. Vuonna 2010 
aloitettu Suvisarjakilpailu tullaan järjestämään jo seitsemännen kerran! Aikaisempien vuosien hyvien 
kokemusten myötä yhteistyötä Hämeen alueen kanssa jatketaan ja kilpailussa järjestetään viime vuoden 
tapaan myös aikuisten sarjat. 

 
 Vuoden aikana pyritään järjestämään 2-3 avointa leiriä, joista 1-2 ilma-aseilla ja 1 ruutiaseilla. Leireille 

otetaan mahdollisuuksien mukaan myös aikuisia, mutta pääpaino on vahvasti alueen nuorisossa. 
 Ampumaurheilukouluja pyritään tukemaan, jotta kesäkaudella ohjelmaan sisältyisi ruutiaseammunta. 
 
 Tuetaan tehoryhmään pyrkiviä ampujia ja tehoryhmäleirille osallistuvia osallistumalla kustannuksiin 

mahdollisuuksien mukaan. 
 Kartoitetaan ja arvioidaan nuorisotoiminnan mahdollisuuksia ja tilannetta alueella sekä tarvittaessa 

ohjataan seuroja nuorisotoiminnan käynnistämiseksi. 
 
 KILPAILUT 
 Aluemestaruuskilpailujen järjestäjistä on laadittu suunnitelma vuoteen 2020 asti.   
 Alueen sivuille päivitetään kyseiseen suunnitelmaan myös aluejaoston kullekin kilpailulle nimeämä tekninen 

asiantuntija.  
Practical AM-kilpailuissa ei tarvita teknistä asiantuntijaa. 

  Alueelta järjestettäneen jo 11. kerran suurta suosiota saavuttanut kilpailumatka Swedish Cupiin, Ruotsin 
  Sävsjöhön. 
 
 Alueella järjestetään vuonna 2017 myös Maakunnallinen 50m kiväärin makuun sarjakilpailu sekä edellä 

mainittu Nuorten Suvisarjakilpailu. Näiden lisäksi alueen seurat järjestävät useita kansallisia ja alueellisia 
kilpailuja kaikissa lajiryhmissä.  

 
 VALMENNUS 
 Alueen nuorisotoimintaa jatketaan edellisten vuosien tapaan aktiivisesti. Lisäksi seuroja kannustetaan 

kouluttamaan jäsenistöstään ampumaurheilukouluohjaajia sekä valmentajia.   
 
 Valmennusleirejä pyritään järjestetään siten, että yksi leiri olisi ilma-asekaudella ja yksi 
 ruutiasekaudella. Lajien määrä yritetään pitää mahdollisimman isona, jotta kaikkien lajien tarpeet 
 saadaan katettua.  
 
 YMPÄRISTÖ JA OLOSUHTEET 
 Tuetaan ratojen kehittämishankkeita asiantuntija-avulla.  
 Alueella on useita kansallisellakin tasolla merkittäviä ampumaurheilukeskuksia, joiden merkitys sekä 

alueelliselle että kansalliselle kilpailutoiminnalle on valtava. 
 
 TALOUS 
 Budjetoitujen tulojen loppusumma on 10 500 euroa, joka muodostuu liiton tuesta, AM-kilpailumaksuista 

sekä leiri- ja koulutusmaksuista (esim. tuomarikoulutus). 
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 Budjetoitujen menojen loppusumma on 10 500 euroa, joka muodostuu hallintopalvelujen ostamisesta, 
matkakorvauksista, nuorten osallistumismaksuista, koulutuskuluista ja AM-mitalien hankinnasta. 

 Talousarvion tulokseksi jää näin ollen +/- 0 €. 
 

 

SAL:n POHJANMAAN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 

YLEISTÄ 
Liiton säännöissä alueille määrättyjen tehtävien hoitaminen. Ampuma-aselain edellyttämän koulutuksen, 
tiedotuksen ym. tehtävien järjestäminen alueella. 
 
KOULUTUS 
 I- ja II- tason tuomarikoulutusta järjestetään tarpeen mukaan pistoolissa ja kiväärissä, sekä haulikkolajeissa 
ja liikkuvassa maalissa. Kurssipaikkojen valinnassa otetaan huomioon seurojen toiveet, kuitenkin niin että 
pelkästään yhdelle seuralle ei erikseen järjestetä kurssia. 
Kouluttajina kiväärissä Juha Ahomäki, Jukka Yliketola, Markku Ranta-Ylitalo, Jussi Ahomäki, Tiina Siirilä.  
Pistoolissa kouluttajina toimivat Eero Laitila, Teijo Kimpimäki, Tapio Linjala ja Marko Talvitie.  
Haulikon kouluttajina toimivat Olavi Alanen ja Börje Brännbacka.  
Riistamaalissa kouluttajina toimivat Jukka-Pekka Parkkamäki ja Juha Ristimäki.  
 
LIIKKUVA MAALI 
Pohjanmaan alueella tullaan järjestämään am kilpailut liikkuvan maalien kilpailuissa. Muutaman vuoden 
ajan kaikki lajiryhmän am kilpailut on järjestetty Jurvassa. Toiveena olisi kilpailuiden jakaminen myös muille 
seuroille. Tarvittaessa kilpailut tullaan toki järjestämään Jurvassa, jälleen kerran, mutta vaihtuvuus olisi 
suotavaa.  
 
NUORISOTOIMINTA 
Ampumakoulun ohjaajakurssi järjestetään tarvittaessa, kouluttajana Heikki Romppainen ja Heikki 
Pääkkönen.  
Nuorisotoiminnan seurakäynnit järjestetään jaoston edustajan suorittamina. 
VT-ampujille järjestetään leiri alkutalvesta sekä kivääri- että pistooliampujille. Perinteinen pääsiäisleiri 
pienoiskiväärillä järjestetään Vaasassa.  
Leirien vetäjinä toimivat Pekka Lager, J-P Parkkamäki, Marko Mäkelä, Markku Passi, Teijo Kimpimäki, Mira 
Suhonen ja Tapio Linjala 
 
KILPAILUT 
Alueella järjestetään aluemestaruuskilpailut sekä muut seurojen anomat kilpailut  seurojen anomuksien 
mukaan ja ne julkaistaan nettisivuilla. 
 
VALMENNUS 
– Alueen valmennustoimintaa jatketaan edellisten vuosien tapaan. Valmentajina Teijo Kimpimäki, 
Pekka Lager, Marko Mäkelä ja Timo Vaitiniemi. 
 
YMPÄRISTÖ JA OLOSUHTEET 
– annetaan tietoa ja ohjeita ampumaradan valmistamiseen ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi liiton 
ohjeistuksen mukaan. 
– ohjeistetaan seuroja panostamaan mahdollisuuksien mukaan harrastuspaikkojen viihtyvyyden 
parantamiseksi 
 
TALOUS  
- Taloutta hoidetaan liiton antamien ohjeiden mukaan.  
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- Jaoston jäsenille maksetaan kulukorvauksia mm. kokousmatkoista, sekä edustus, 
ja neuvontamatkoista. Kauempana pohjanmaata liiton asioita hoitamassa käyneelle saatetaan maksaa 
ateria ja majoituskuluja kuittia vastaan. Jaoston henkilöille jotka hoitavat paljon liiton asioita puhelimitse 
saatetaan maksaa sopivan suuruista kulukorvausta vuoden ajalta. 
 

SAL:n POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 

HALLINTO 
Veikko Huotari pj, Ari Sive (RM) siht, Matti Kuonanoja (OMAS), Vesa Äikäs (KajA), Timo Haataja (OSH), Ahti 
Kärkkäinen (KajA), Tero Rantonen (OMAS) 
 
YLEISTÄ 
Aluejaoston tavoitteena on kehittää ampumaurheilun mahdollisuuksia alueella. Pyritään järjestämään 
ammuntaan liittyviä tapahtumia alueella. 
 
KOULUTUS 
Aluejaosto järjestää yhdessä seurojen kanssa ampumaurheiluun liittyvää koulutusta. Pääpaino 
koulutuksessa on nuorten ampujien kehittämisessä. Lisäksi järjestetään leirejä/päiviä, joissa on mahdollista 
kokeilla eri lajeja (esim. haulikko-, pistooli- kivääri-, Action Air- ja siluettileiri). Pyritään järjestämään 
tuomarikoulutusta tarpeen mukaan (mahdollisesti YT-kurssi). 
 
NUORISOTOIMINTA 
Nuorten jo kilpailevien urheilijoiden tukeminen on nuorisotoiminnan merkittävin tavoite. Pistoolilajit 
tarvitsevat erityishuomiota, koska nykylainsäädäntö vaikeuttaa ruutiaseiden hankkimista. Aluejaosto 
kannustaa seuroja lisäämään alkeiskoulutusta ja antaa tarvittaessa asiantuntija-apua. Järjestetään leirejä eri 
lajeissa. 
 
KILPAILUT 
Aluemestaruuskilpailut pyritään järjestämään kaikissa lajeissa. Seuroja kannustetaan järjestämään 
enemmän pieniä esim. iltakilpailuja erityisesti nuorten ampujien kilpailukokemuksen kartuttamiseksi. 
Järjestetään seurojen välisiä kilpailuja. 
 
VALMENNUS 
Pyritään järjestämään valmennuskoulutusta ja vanhojen valmentajien lisäkoulutusta. Kannustetaan seuroja 
panostamaan kouluttajiin. Jokaisella seuralla tulisi olla koulutettu valmentaja/ohjaaja. 
 
YMPÄRISTÖ- JA RATAHANKKEET 
Ruutikankaan ampumaurheilukeskus on saanut ympäristöluvan, jotenka tuetaan ampumaratayhdistystä 
ratahankkeen jatkotoimenpiteissä. 
 
TALOUS 
Talousarvion loppusumma 5250 €. 
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Liite 1 

Maajoukkueiden alustava leiriohjelmat ja tärkeimmät kilpailut 2017 

Kivääri  

A- B- maajoukkue ja nuorten maajoukkueen leirit: 

21–24.11.2016 Tanhuvaara (A, B) 

- tarkoitettu niille, jotka eivät ole lähdössä Puolaan/Unkariin 

12–15.12.2016 Kisakallio (A, B ja Nuoret) Jukka 

- kauden avaus! 

9-12.1.2017 Tanhuvaara (A, B) Pirjo 

- samanaikaisesti URHK  
16–20.1.2017 Tanhuvaara (A, B, Nuoret, 300) Pasi 

- heti Leppä GP jälkeen 

20–23.2.2017 Kisakallio (A, B, Nuoret) Pirjo, Pasi, Jukka 

- samalla EM viimeistelyleiri 

Ilma-aseiden EM-kilpailut 6.-12.3. 2017 Maribor 

20–24.3.2017 Turku (A, B, Nuoret) Pasi 

3–7.4.2017 Turku (A, B, Nuoret) Pirjo 

 - to/pe nuorten EM-näyttökisa 

15–19.5.2017 Inkoo (A, B, Nuoret, 2020, 300) Pasi, Pirjo 

29.5–2.6.2017 Inkoo (A, B, Nuoret, 2020, 300) Pirjo 

 - täydennysleiri niille, jotka olivat MC:ssa 

12–16.6.2017 Inkoo (A, B, Nuoret, 2020) Pasi, Pirjo, Jukka 

 - Nuorten MM- viimeistelyleiri 

Nuorten MM-kilpailut 22.-30.6. Suhl 

10–14.7.2017 Inkoo (A, B, Nuoret) Pirjo, Pasi 

 - EM- viimeistelyleiri 

21.7.-4.8. EM Baku AZE 

23–17.11.2017 Turku (A, B, Nuoret) Pasi 

11–15.12.2017 Turku (A, B, Nuoret) Pirjo 

 

Pistooli 

A-, B maajoukkue ja Nuorten maajoukkueen leirit: 

20.-22.1. Kisakallio  

16.-20.2. Turku 

 - EM viimeistelyleiri 

Ilma-aseiden EM-kilpailut 6.-12.3. 2017 Maribor  

24.-26.3. Turku  

21.-23.4. Turku  

11.-14.5. Inkoo/Kisakallio  

16.-18.6. Inkoo/Kisakallio 

- Nuorten MM- viimeistelyleiri 

Nuorten MM-kilpailut 22.-30.6. Suhl 

14.-16.7. Inkoo/Kisakallio  

 - EM viimeistelyleiri 

21.7.-4.8. EM Baku AZE 

20.-22.9. Kisakallio  
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17.-19.11. Kisakallio  

15.-17.12. Kisakallio 

 

Liikkuva maali maajoukkueen toiminta 2016-17 

Leiri Tampere 24-27.11 

Pilsen GP 13-15.1 

Leiri Kuopio 26-29.1 

Eskilstuna C-testi 17-19.2 

Leiri Heinola, maaliskuu, fysiikkatestit 

Leiri huhtikuu Inkoo 

kv. leiri Swe/Nor 

Liberation GP 

Kv. leiri, Fra/Cze  

Kilpailu Ger/Fra kesäkuu 

Leiri kesäkuu Inkoo 

EM Leiri heinäkuu 

21.7.-4.8. EM Baku AZE aikuiset, nuoret, trap, 2-trap 

 

Trap, 2-trap 

8.-17.1. Leiri Malaga, SPA 2-trap 

13.-23.1. Leiri Malaga SPA Trap 

4.-14.2. Leiri Malaga Trap, SPA 2-trap 

15.-18.2. GP Qatar Trap 

22.2.-4.3. MC New Delhi, IND 

11.-20.3. Leiri, Portugali, Trap, 2-trap 

17.-24.3. MC Acapulco, MEX, trap, 2-trap 

4.-13.4. Leiri Kypros, Larnaka CYP, trap, 2-trap 

1.-8.5. MC Kypros, CYP, trap, 2-trap 

20.-26.5. IJSC Suhl GER, nuoret trap, 2-trap 

10.-17.7. IJSC Orimattila FIN nuoret trap, 2-trap 

21.6.-4.7. EM Baku AZE aikuiset, nuoret, trap, 2-trap 

15.-21.8. IJSC Porpetto, ITA, nuoret trap, 2-trap 

30.8.-11.9. MM Moskova RUS, nuoret, aikuiset trap, 2-trap 

Arvokisojen viimeistelyleirien ajankohdat päätetään myöhemmin, kun tiedetään arvokisojen ohjelmat 

 

Skeet 

8.-17.1. Leiri Malaga, SPA 2-trap 

13.-23.1. Leiri Malaga SPA Trap 

4.-14.2. Leiri Malaga Trap, SPA 2-trap 

15.-18.2. GP Qatar  

22.2.-4.3. MC New Delhi, IND 

11.-20.3. Leiri, Portugali, Trap, 2-trap 

17.-24.3. MC Acapulco, MEX 

4.-13.4. Leiri Kypros, Larnaka CYP, trap, 2-trap 

1.-8.5. MC Kypros, CYP 

20.-26.5. IJSC Suhl GER, nuoret  

10.-17.7. IJSC Orimattila FIN nuoret  
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21.6.-4.7. EM Baku AZE aikuiset, nuoret 

15.-21.8. IJSC Porpetto, ITA, nuoret  

30.8.-11.9. MM Moskova RUS, nuoret, aikuiset 

Arvokisojen leirit ja viimeistelyleirien ajankohdat päätetään myöhemmin, kun tiedetään arvokisojen 

ohjelmat 

 

 

  


