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1. YHTEISÖLLISYYDEN RIKASTUTTAVA VOIMA 
 
 
Olemme moneen otteeseen huomanneet, miten tärkeätä tulevaisuuden kannalta on se, että kykenemme 
näkemään toimintamme perustana lasten, nuorten, äitien, isien, mummojen ja vaarien motiivit. Kysymys on ensi 
sijassa siitä, että ihmiset kohtaavat toisensa ja osallistuvat toimintaan omilla motiiveillaan ja liitto organisaationa 
pystyisi tukemaan tätä prosessia kaikin voimin.  Näistä teemoista puhuttiin myös Ampumaurheilun 
Tulevaisuuspäivillä Vierumäellä ja ns. Liikunnan järjestöpäivillä Hämeenlinnassa kuluvan syksyn aikana 2010.  

Suomen Ampumaurheiluliiton(SAL) tärkeimpänä tehtävänä on käsittääksemme osoittaa kaikki käytettävissä 
olevat keinot seuratoimijoiden tukemiseen niin, että intohimo, innostus, rakkaus ja aatteenpalo urheiluun ja lajiin 
leimahtavat elämään.  
 
Perustana nuorten lahjakkaiden urheilijoiden identiteetin muotoutumisessa, samoin kuin myös koko liikkeemme, 
on heidän uskonsa ja toivonsa siihen, että heidän oma seuransa on heille väylä toteuttaa itseään sekä kasvaa ja 
kehittyä siellä vaikka huippu-urheilijaksi saakka. Ampumaurheiluseurassa yhdistyy perinne ja nykyaika, lyhyt ja 
pitkäkestoinen sitoutuminen. Kotiseuroissamme yhteisöllisyys kasvaa keskusteluissa, toisten eri-ikäisten ihmisten 
todellisissa kohtaamisissa sekä yhteisten asioiden pohdinnan kautta.  

Meillä jokaisella on myös omat esikuvamme, olivatpa ne sitten peräisin viihdemaailmasta, liike-elämästä tai 
vaikkapa kotoa. Urheilussakin meillä on omat esikuvamme, kilpailimmepa sitten millä tasolla tahansa ja olipa 
seuramme sitten pieni tai suuri, niin jokaisesta seurasta löytyy esikuvia. 

Urheilun luontainen mahdollisuus toimia kansanliikkeenä ja rikastuttavana yhteisönä on siinä, että se pitää 
tiukasti kiinni molemmista teemoista: ” ihmisten kohtaamisen ja osallisuuden rakentamisen paikkana on oma 
’heimo’ eli kotiseura ja esikuvien rakentaminen tapahtuu hallitusti, urheilun omien arvojen kautta. Omasta 
toiminnasta ja osallistumisesta nouseva sekä myönteiseen, terveeseen sankaruuteen ja esikuviin liittyvä 
elämyksellisyys, ovat urheiluliikkeen anti kansalaisyhteiskunnan uudistumiseen ja vahvistumiseen sekä 
mahdollisuus huippu-urheilun muutoksen käynnistymiseen samoin kuin myös liittomme toiminnan 
rikastuttamiseen. 
 
Koska toimintaympäristömme on muuttunut paljon, tarvitaan kotiseuroissa uusia toiminnan näkyjä. Näiden 
näkyjen (visioiden) synnyttämisessä ja innostuksen löytymisessä Ampumaurheiluliitto tulee tukemaan 
voimaperäisesti seuraihmisiä ja aloittaa pitkäjänteisen ME YHDESSÄ- prosessin, joka perustuu yhdessä tekemiseen 
ja yhdessä kokemiseen – yhteisöllisyyteen. Kutsumme koko ampumaurheiluväen tähän voimain ponnistukseen 
mukaan! 

 

 
Mikko Nordquist  Risto Aarrekivi 
puheenjohtaja  toiminnanjohtaja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

2. SAL:N SUURET LINJAT 2011 
 
Suomen Ampumaurheiluliiton vuoden 2010 toimintasuunnitelma toteuttaa SAL:n uudistuneen strategian 
näkemyksiä ja painotuksia.  
 
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 
 
Toimintamme arvopohja rakentuu liikunnan ja urheilun eettisille arvoille ja reilun pelin säännöille sekä 

� Avoimuudelle 
� Oikeudenmukaisuudelle 
� Turvallisuudelle 
� Ympäristön huomioimiselle 

 
Visio  
 
Ampumaurheilu on arvostettu, kansainvälisesti menestyvä, innostava, turvallinen urheilumuoto, jota harrastetaan 
nykyaikaisilla suorituspaikoilla. 

 
Missio 
 
Edistää ja kehittää ampumaurheilua, turvata sen toimintamahdollisuudet ja tarjota onnistumisen elämyksiä. 

 
 

2.3. Strategiset tavoitteet 
 
Ampumaurheilun visiosta johdetut tavoitteet ovat seuraavat: 

� Toimintamme on arvostettua 
� Olemme kansainvälisesti menestyvä 
� Toimintamme on innostavaa ja turvallista 
� Suorituspaikkamme ovat nykyaikaiset 
 
 

2.4. 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 ja compact lajeja sekä IPC:n (Kansainvälinen Paralympiakomitea) alaisia 
vammaisampumaurheilulajeja. Liiton huippu-urheilun ja kansainvälisen kilpailutoiminnan painopiste on olympia- 
ja paralympialajeissa. 

 
 
 



  
 
2.5. Painopisteet vuonna 2011 

 
Vuoden 2011 painopisteet ovat:  
 

• SAL-yhteisön kehittäminen kansalaistoiminnasta käsin -  ME YHDESSÄ- hanke 
• Uuden aselain edellyttämät toimenpiteet 
• Toimialastrategiat (nuoriso- ja harraste, viestintä) 
• Seuratuki-henkilöt ja kilpailupäällikkö 
• Lontoo 2012 projektin varmistaminen 
• Your Move- ja Ilma-aseiden EM 2012-tapahtumat 

 
 
 

3. PÄÄTÖSVALTA JA HALLINTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAL:n päätösvaltaa käyttävät SAL:n kokous ja liittovaltuusto. Toimeenpanovaltaa käyttää liittohallitus. 
 
SAL:n kokous kokoontuu joka toinen vuosi. SAL:n kokouksen tehtävänä on mm. valita liittohallitukselle 
puheenjohtaja ja liittovaltuuston jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet kahdeksi kalenterivuodeksi, 
käsitellä liittohallituksen selostus SAL:n toiminnasta kahdelta edelliseltä vuodelta sekä keskustella ja päättää 
toiminnan ja talouden suuntaviivoista seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.  Lisäksi SAL:n kokous käsittelee SAL:n 
jäsenyhdistysten sääntöjen määräämässä aikataulussa esittämät asiat.  
Liittovaltuusto kokoontuu sääntömääräisesti kahdesti vuodessa – keväällä ja syksyllä (kevät – ja syyskokous). 
Kevätkokouksen tehtäviä ovat mm. valita liittovaltuuston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa seuraavaksi 
kaksivuotiskaudeksi, käsitellä SAL:n toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, päättää 
tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä. Lisäksi kevätkokous päättää 



  
 
seuraavana vuonna kannettavan jäsenmaksun suuruudesta ja ehdollepanotoimikunnasta valmistelemaan SAL:n 
kokouksessa ja liittovaltuuston kokouksessa tehtävistä henkilövalinnoista. Liittovaltuuston kevät kokous käsittelee 
myös SAL:n pidemmän aikavälin suunnitelmia. 
Liittovaltuuston kevätkokous pidetään perinteisesti huhtikuun viimeisenä viikonloppuna. 
 
Liittovaltuuston syyskokouksen tehtäviä ovat mm. valita SAL:n varapuheenjohtaja ja muut liittohallituksen jäsenet 
erovuorossa olevien tilalle kahden vuoden toimiajaksi sekä kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä 
tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa. Lisäksi tehtäviin kuuluu vahvistaa seuraavan vuoden 
toimintasuunnitelma ja talousarvio.  Syyskokous pidetään perinteisesti marras-joulukuun vaihteessa. 
 
Lisäksi liittovaltuuston kokouksien tehtäviin kuuluu käsitellä SAL:n jäsenten ja liittovaltuuston jäsenten sääntöjen 
määräämässä aikataulussa esittämät asiat. 
 
Liittohallitus toimii SAL:n toimeenpanevana elimenä ja sen tehtävänä on hoitaa SAL:n asioita lain, näiden 
sääntöjen, SAL:n kokouksen ja liittovaltuuston päätösten samoin kuin soveltuvin kohdin SLU:n sääntöjen 
mukaisesti sekä edustaa SAL:oa. Liittohallituksen tehtäviä ovat mm. kutsua koolle SAL:n kokous ja liittovaltuuston 
kokoukset ja valmistella esillä olevat asiat sekä toimeenpanna niiden päätökset, hyväksyä ja erottaa tarvittaessa 
SAL:n jäsenyhdistykset sekä päättää SAL:n jäseniin kohdistuvista kurinpitotoimista ja päättää jäsenyhdistyksiä ja 
yksityisiä henkilöitä koskevista kunnianosoituksista.  
 
Tehtäviin kuuluu myös huolehtia ja vastata SAL:n taloudellisesta toiminnasta ja valvoa, että tehtyjä 
varainhankinta- ja varainkäyttöpäätöksiä toteutetaan ja noudatetaan sekä hoitaa SAL:n taloutta ja omaisuutta ja 
sitä koskevaa tilinpitoa, laatia toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotukset sekä toimintakertomukset, ottaa 
palvelukseen, myöntää ero ja irtisanoa SAL:n toimihenkilöt, valita tarpeelliset valiokunnat ja jaostot ja päättää 
niiden jäsenmääristä, tehtävistä ja valtuuksista sekä vahvistaa aluejaostojen kokoonpanot ja myöntää Suomen 
mestaruuskilpailujen ja kansainvälistenkilpailujen järjestämisluvat, vahvistaa lajikohtaiset kilpailusäännöt 
 
Liittohallituksen apuna toimivat erikoisaloillaan liittohallituksen tarpeelliseksi katsomat valiokunnat ja jaostot, 
joilla kullakin on liittohallituksen valitsema puheenjohtaja ja jäsenet sekä aluejaostot. Valiokunnat ja jaostot 
toimivat hallituksen hyväksymien toimintaohjeiden mukaisesti.  
 
Aluejaostot ovat liiton organisaation osia ja toimivat yhdyssiteenä seurojen välillä aluetoiminnan sääntöjen 
mukaisesti. 
 
 

 
4. TALOUS  
 
4.1. Talousarvio 2011 
 
Talousarvio perustuu liittovaltuuston keväällä 2010 hyväksymiin maksuihin: jäsenmaksu 20 € , kilpailulisenssi 34 €, 
harrastelisenssi 16 €, seniorilisenssi 9 €, vammaislisenssi 10 € ja nuorisolisenssi 8 €. Valtionavustus (toiminta-
avustus ilman erityisavustuksia) on laskettu 750 000 € suuruisena. Muut suurimmat tulot ovat jäsenmaksutuotot, 
Olympia- ja Paralympiakomiteoiden avustukset sekä lisenssimaksut. Talousarvion maksukertymät ja tulokohdat 
on budjetoitu vuoden 2010 arvioidun toteutuman mukaisiksi. Suurimmat menoerät ovat urheilija- ja 
valmentajakulut sekä toimintaan osallistuvien matka- ja majoituskulut sekä henkilöstökulut. Talousarvion 
tulopuolen loppusumma on  
2 179 200 € ja se päätyy +5.750-tulokseen. 
 
Liitto tukee aluejaostoja toiminnan perusteella. Toiminta-avustuksen suuruus perustuu aluejaoston seuroille 
järjestämään toimintaan. 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 lokakuussa. Osa taloudellisesta tuesta voidaan ohjata 



  
 
liittojohtoisen aluekouluttajan tai -valmentajan toiminnan tukemiseen. Vuoden 2011 tuki tullaan arvioimaan 
uudelleen, mikäli liittovaltuusto hyväksyy uusien ”palvelupäälliköiden” mahdollisen palkkaamisen. 
 
Liitto maksaa kaikkien lajien kansainvälisten liittojen jäsenmaksut sekä rahoittaa lajijaostojen toimintaa 
perusmäärärahalla, joka kattaa hallinnolliset kulut. Liitto tukee lajien valmennus-, koulutus- ja kilpailutoimintaa. 
 
Tavoitteet:  Vakaan talouden jatkuminen, perustoimintaedellytysten varmistaminen 
 
Toimenpiteet:  Laadukkaat toiminnot ja palvelut seuroille, suunnitelmallinen toiminta ja talouden seuranta, 

ampumaurheilun tuotteistaminen yhteistyökumppaneille sopivammaksi 
 
 
4.2. Yhteistyökumppanit 
 
Suomen Ampumaurheiluliiton yhteistyökumppaneiden hankinta kohdistuu pääasiassa Ilma-aseiden 2012 EM-
kilpailuiden kumppaneiden hankintaan. Tätä kautta pyritään herättämään kiinnostus koko lajia ja liiton toimintoja 
kohtaan. Jatketaan tuotteistamista tarkoituksena saada aikaan mielenkiintoisempia ja laajempia 
yhteistyöpaketteja yrityksille. 
 
Tavoitteet: Uudet yhteistyökumppanit sitoutetaan lajiin, saada aikaan pitkäaikaiset yli 2012 ylittävät 

sopimukset 
 
Toimenpiteet:  Yhteisten tilaisuuksien järjestäminen, yhteistyökumppaneiden tutustuttaminen 

ampumaurheiluun, yhteistyösopimukset EM 2012 
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5. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN 
 
 
5.1. Kansallinen vaikuttaminen 
 
Suomen Ampumaurheiluliitto tekee laaja-alaista yhteiskuntavastuullista työtä kansallisesti, jonka painopistealueet 
tulevat ovat olosuhdetyössä, lainsäädäntöön liittyvissä toimissa sekä itse liikuntaan ja urheiluun liittyvissä 
toiminnoissa. Tavoitteena on mahdollisimman laajan ampumaharrastustoiminnan jatkumisen varmistaminen. 
 
 
SAL:n merkittävimmät kansalliset edustukset: 

- Olympiakomitea – hallituksen varapuheenjohtajuus 
- Paralympiakomitea – hallituksen jäsenyys  
- Sisäministeriön Ampuma-aselautakunta – jäsenyys  
- Sisäministeriön Ampumaratalaki työryhmä – jäsenyys 
- Ympäristöministeriön Ampumaratojen Ympäristötyöryhmä (AMPY) – jäsenyys 
- Ampumaharrastusfoorumi – puheenjohtajuus ja jäsenyys  

 
Lainsäädäntöpuolella kehityskohteina painottuvat erityisesti ase- ja ampumaratalakiin. Tätä kehitystyötä tehdään 
Sisäministeriön, Ympäristöministeriön sekä Ampumaharrastusfoorumiin kuuluvien muiden ampumatoimintaa 
harjoittavien tahojen kanssa.  
 
Forumissa ovat edustettuina tärkeimmät ampumatoimintaa harjoittavat tahot.  Foorumin jäsenet ovat 
valtuuttaneet SAL:n johtamaan foorumia.    
 
Tavoitteet:  Ampumaurheilun toimintaedellytysten varmistaminen 
 
Toimenpiteet:  Yhteistyö viranomaistahojen ja sidosryhmien kanssa 
 
 
5.2.  Kansainvälinen vaikuttaminen 
 
Suomen Ampumaurheiluliitto osallistuu sääntöjensä edellyttämällä tavalla aktiivisesti lajin kansainvälisten 
järjestöjen toimintaan. Liitto haluaa vaikuttaa lajin kehitystyöhön, lajin mielikuvan parantamiseen ja 
markkinointiin sekä ympäristöasioihin, joissa Suomi on keskeisessä roolissa. 
 
Suomalaisia toimii luottamustehtävissä Kansainvälisessä Ampumaurheiluliitossa (ISSF: hallitus, valtuusto, 
urheilija-, sääntö- ja lajikomiteat). ISSF:n lisäksi suomalaiset toimivat Euroopan Ampujainliitossa (ESC: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 Belgradissa 30.7.2011. 
 
SAL:n merkittävimmät edustukset kansainvälisissä liitoissa: 

- ISSF:n (Kansainvälinen Ampumaurheiluliitto) hallitusjäsenyys 
- ISSF:n Urheilijakomitea – puheenjohtajuus  
- ISSF:n Valtuusto – jäsenyys  
- ISSF:n Liikkuvan maalin komitea – puheenjohtajuus  
- ISSF:n Lääketieteellinen komitea (antidoping) – jäsenyys  
- ISSF:n Statutes and Eligibility Committee - jäsenyys 
- 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 – jäsenyys  
- IMSSU:n (Siluettiammunnan maailmanliitto)hallitus/ valtuusto - jäsenyys 
- A.E.T.S.M. (Siluetin Euroopan aluejärjestö) hallitus/valtuusto – jäsenyys  

 
Tavoitteet:  Edustus kansainvälissä järjestöissä pyritään säilyttämään vähintään nykyisellään.  
 
Toimenpiteet:  Henkilöitä esitetään kansainvälisiin tehtäviin, henkilöiden koulutus 

 
5.3. Laaja-alainen tasa-arvotyö 
 
Liiton yhteiskunta- ja tasa-arvotyö pohjautuu liiton sääntöihin sekä liikunnan ja urheilun Reilu Peli -ohjeisiin. 
Yhteiskuntavastuuta toteutetaan kaikilla toimialoilla läpäisyperiaatteella. Tasa-arvotyötä teemme laajamittaisesti 
monella eri tasolla.  
 
Olosuhteiden kehittämisessä huomioimme vammaisurheilijoiden esteettömän pääsyn suorituspaikoille. 
Jatkamme yhteistyötä eri vammaisjärjestöjen kanssa ja kannustamme seuroja ottamaan mukaan 
ampumaurheilusta kiinnostuneet vammaisurheilijat. Toiminnan kehittäminen edellyttää henkilöresursointia, joka 
tullaa toteuttamaan toimintavuoden aikana. Olosuhde- ja ympäristöasioiden edunvalvonta on käsitelty kohdassa 
Olosuhteet ja Ympäristö. 
 
Tavoitteet:  SAL tunnetaan laaja-alaisesta tasa-arvotyöstä 
Toimenpiteet:  Arvokeskustelut koulutuksissa, ohjeistukset ja oppaat sekä laaja-alainen vaikuttaminen 
 
 

 
6. KOULUTUSTOIMINTA  
 
6.1. Ohjaajakoulutus 
 
Ampumakoulun ohjaajatutkinnossa on koulutuksen pääpaino tulevana kautena. Ohjaajatutkintojen tavoitteena 
on luoda ampumaseurojen lasten ohjaajille edellytyksiä organisoida ja toteuttaa laadukasta lasten ampumakoulu- 
ja kilpailutoimintaa. Ohjaajakoulutuksen lajiosa toteutetaan SAL: n aluejaoston tai jäsenseuran pyynnöstä 
tilauskursseina. Yleisosan toteuttamisessa hyödynnetään SLU- alueiden tarjoamaa Lasten Urheilun perusteet 
kurssia tai vastaavaa.  
 
Ohjaajakoulutusta kehitetään rinnakkain valmentajakoulutuksen kehittämistyön kanssa. Toimintavuoden aikana 
lisätään ohjaajakouluttajien määrää. Uudet kouluttajat osallistuvat I tason valmentajakoulutusten 
kouluttajakoulutukseen Vierumäellä tai vastaavaan koulutukseen. 
 
 
Tavoitteet: Ohjaajakoulutusjärjestelmän ja materiaalin kehittäminen, kouluttajamäärän lisääminen 

sekä koulutettujen ohjaajien myötä ampumakoulujen määrän ja laadun kasvu. Tavoite on 
saada ampumaseuroihin 150 uutta koulutettua  
I- tason ampumakouluohjaajaa vuoden 2011 loppuun mennessä. 

 
Toimenpiteet: Jatketaan ohjaajakoulutusjärjestelmän kehittämistä, tarkennetaan koulutussisältöjä, 

toteutustapaa ja materiaaleja sekä toteutetaan ohjaajakoulutusta.  
 
 
 



  
 
6.2. Valmentajakoulutus 
 
Vuonna 2011 toteutetaan liiton uusimuotoista valmentajakoulutusta laadittujen tavoitteiden, toimintatapojen ja 
tutkintorakenteiden mukaisesti tasoilla I – III. Osallistutaan myös Vierumäen valmennuskeskuksessa tason IV 
ammattivalmentaja- ja erikoisammattivalmentajakoulutukseen. Tason III valmentajakoulutuksen 
koulutusmateriaalin laji- ja yleisosiot valmistuvat syksyyn 2011 mennessä. Osallistutaan tasojen I ja II 
valmentajakoulutusten kouluttajakoulutukseen Vierumäellä. Tavoitteena pitkällä tähtäimellä on, että liiton 
valmentajilla on vähintään III – tason valmentajakoulutus.  
I tason valmentajakurssi alkaa 1. jaksolla Vierumäellä  14.-16.10.2011 ja II tason valmentajakurssi alkaa 1. jaksolla 
Vierumäellä 21.-23.10.2011. 
 
Yhteistyössä valmentajakerhon kanssa järjestetään jatko- ja täydennyskoulutusta. Liiton valmentajille ja 
urheilijoiden henkilökohtaisille valmentajille järjestetään jatkokoulutusta yhteistyössä Vierumäen 
valmennuskeskuksen kanssa.  Ensimmäinen jatkokoulutustilaisuus järjestetään 19.3.2011 Vierumäellä. 
 
 
Tavoitteet:  Valmentajakoulutusjärjestelmän kehittäminen, uusimuotoisen koulutuksen 

toteuttaminen ja ammattitaitoisten valmentajien lisääminen 
Toimenpiteet:  Jatketaan valmentajakoulutusjärjestelmän uudistamista, laaditaan tasojen  

I – III koulutussisältöjä ja materiaaleja sekä toteutetaan uusimuotoista 
valmentajakoulutusta 

 
 6.3. ME YHDESSÄ -prosessi 
 
Ampumaurheilun keskeisin toimintayksikkö on seura. Lähtökohtana on luoda seuroihin innostuneisuuden 
ilmapiiri, joka tukee mukana olevien motiiveja ja kehittymistä pienestä ampumaurheilijasta isoksi ihmiseksi. Koska 
toimintaympäristömme on paljon muuttunut, tarvitaan kotiseuroissa uusia toiminnan näkyjä. Näiden näkyjen 
(visioiden) synnyttämisessä ja innostuksen löytymisessä Ampumaurheiluliitto tukee voimaperäisesti seuraihmisiä.  
 
Ampumaurheilussa käynnistyi vuoden 2010 aikana koko yhteisöömme kohdistuva ME YHDESSÄ-prosessi. ME 
YHDESSÄ on koko ampumaurheiluväelle tarkoitettu kasvuprosessi, niin paikallisesti kuin myös valtakunnallisesti, 
jossa yhdessä kootaan ja suunnataan voimat paikallistasolle. Tuolloin syntyy yhteisiä näkyjä, joilla saamme lisää 
toimijoita, seurat kukoistavat, olosuhteet paranevat, tulee lisää huippu-urheilijoita jne. Prosessin olennaisena 
osana on yhdessä tekeminen, avaintoimijoiden kuten puheenjohtajien, sihteerien, nuorisopäälliköiden, ohjaajien 
ja valmentajien sekä kaikkien harrastajien osallistuminen ja toiminnan tukeminen. 
 
ME YHDESSÄ - prosessi toteutetaan osin yhteistyössä Suomen Urheiluopiston Johtoinstituutin kanssa.  
 
Tavoitteet:  Seuroihin innostava, uusia toiminnan näkyjä, yhteisöllisyyden herääminen 
 
Toimenpiteet: Aluekäynnit, seurakäynnit, yhteistyö Suomen Urheiluopiston Johtoinstituutin kanssa 
 
 
6.4. Tuomarikoulutus 
 
Nykyisten lajisääntöjen, kilpailutoiminnan yleissääntöjen ja ohjeiden sekä kaikkien lajien teknisten sääntöjen 
pohjalta järjestetään eritasoisia tuomarikursseja. Jokaisella alueella järjestetään vähintään kaksi II-luokan ja yksi I-
luokan tuomarikurssi / vuosi. SAL:n kilpailuvaliokunta järjestää ainakin yhden ylituomarikurssin / vuosi kivääri-, 
pistooli-, haulikko- ja riistamaalilajeissa. SAL:n haulikkojaosto järjestää kilpailuvaliokunnan luvalla 
ylituomarikursseja haulikkolajeissa tarpeen mukaan. Kivääri-, pistooli-, haulikko- ja riistamaalilajien 
ylituomarikurssi järjestetään 9.4.2011 mahdollisesti Vierumäellä.  
 
Practical-, siluetti-, mustaruuti- ja kasa-ampumajaostot oikeutetaan hoitamaan itse tuomarikoulutus (II- ja I lk. 
sekä ylituomarikoulutus) käyttäen kilpailutoiminnan yleissääntöjä lajille soveltuvin osin. Tuomarikouluttajille 
laaditaan koulutuskalvot painopisteiden yhtenäistämiseksi. 



  
 
 Kansainvälinen sähköisten tulostaulujen kurssi järjestetään kansainvälisen tuomarikurssin käyneille vuoden 
aikana Ilma-aseiden EM-kilpailuja silmällä pitäen. 
 
 
Tavoitteet:  Kilpailuissa osaavia tuomareita ja teknisiä asiantuntijoita riittävä määrä 
 
Toimenpiteet:  Verkkopohjainen II luokan tuomarikoe, koulutukset 
 
6.5.  Eettinen ja antidopingkoulutus 
 
Suomen Ampumaurheiluliiton toimintojen arvolähtökohtana on eettisesti kestävä ja puhdas urheilu kaikilla 
tasoilla. Työtä koordinoi työryhmä, jossa on edustettuna valmentajien, huippu-urheilijoiden, nuorison ja 
operatiivisen johdon edustus sekä liiton lääkäri. Eettiset ohjeet ja antidopingohjeet sisältyvät urheilijoiden ja 
valmentajien sopimuksiin sekä valmennuskoulutukseen. Valistustyö pohjautuu liiton omaan eettisen työn ja 
antidopingtyön ohjelmaan, Kilpailutoiminnan yleissääntöihin ja ohjeisiin sekä liikunnan ja urheilun Reilun Pelin 
ohjeisiin. Antidoping koulutus on yksi keskeisiä koulutussisältöjä läpäisyperiaatteella läpi kaikkien ohjaaja- ja 
valmentajakoulutuksien. 
 
Tavoitteet:  Suomalainen ampumaurheilu on puhdasta ja toimii eettisesti kestävällä tavalla 
 
Toimenpiteet:  Arvokeskustelut, asian liittäminen muihin koulutussisältöihin 
 
6.6. Ympäristökoulutus 
 
Ympäristökoulutusta uudistetaan mm. uuden ampumaratalain johdosta. Ympäristökoulutuksen materiaalin 
uudistaminen siirtyy vuodelle 2011, koska uutta ampumaratalakia ja siihen liittyviä säädöksiä ei ole vielä tiedossa.  
aikana vastaamaan yhteiskunnan haasteisiin. Ympäristökoulutus kuuluu yhtenä kiinteänä osiona uuteen 
Ampumakortti-koulutukseen.  Ympäristökoulutus järjestetään Ampumaharrastusfoorumin kanssa yhdessä. 
 
Tavoitteet:  Ympäristöosaamisen lisääminen, seuroihin ympäristöosaavia ratavastaavia, urheilijat tuntevat 

vastuunsa ympäristöstään ja toimivat sen mukaisesti 
 
Toimenpiteet:  Koulutusmateriaalin uudistaminen, yhteistyö Suomen Urheiluopiston kanssa, yhteistyö muiden 

alan toimijatahojen kanssa, viestintä, julkaisut 

 
6.7. Ampumakortti – koulutus 
 
Ampumakortti - koulutusohjelmaa jatketaan vuoden 2011 aikana.  Eri ampumaharrastuksen toimijoiden 
koulutusohjelmat on yhdistetty ns. ampumataidon peruskurssiksi eli Ampumakortti-koulutukseksi.  Hankkeen 
tavoitteena on, että ammunnan harrastajille on vakiintunut käyttöön järjestelmä, joka muodostuu yhteisin 
perustein myönnettävästä ampumaharrastajan perustutkinnosta eli Ampumakortista.  
Ampumakortti koulutus kytketään ainakin ilma-aseiden osalta lasten ja nuorten osalta Ampumaurheilu-koulujen 
koulutusohjelmiin.  Lisäksi käynnistetään ko. kouluja myös ruutiaseille. Koulutuksessa toimitaan kiinteässä 
yhteistyössä Ampumaharrastusfoorumin muiden toimijoiden kanssa.  
 
6.8. Ampuma-asekouluttaja 

 
Uuteen ampuma-aselakiin sisältyy ns. Asekouluttajan toimi, jonka tehtävänä on antaa koulutusta erityisesti 
käsiaseiden ensimmäistä lupaa hakeville. Asekouluttajat kouluttaa poliisiviranomainen, joille seurat ilmoittavat 
halukkaat koulutettavat. Asekouluttajat antavat todistukset ensiluvan hakijoille käydystä harjoittelemisesta. 
Ampumaurheiluliitto aktivoi seurojaan ilmoittamaan toiminnassa mukana olevat ohjaajat ja valmentajat ko. 
koulutukseen. 

 
 
 



  
 
6.9. SM-kilpailujen järjestämiskoulutus 
 
SM-kilpailujen järjestäjille järjestetään ns. Kilpailujen kehittämis- ja järjestämiskoulutus. Koulutuksen tavoitteena 
on nostaa kilpailujen tasoa sekä niiden PR-arvoa. Koulutukseen kuuluu myös sähköisten taululaitteiden 
käyttökoulutus.  
 
 
6.10. Seurojen toiminnan arviointi 
 
Seurojen toiminnan arviointia tullaan tekemään seurakäyntien yhteydessä ja arvioitavia kokonaisuuksia ovat 
mahdollisesti esimerkiksi: 
 

- Seurojen lasten ja nuorten toimintaan osallistuneiden määrät 
- Alle 18-vuotiaiden Kultahippu ja lisenssimäärät 
- Seuran koko jäsenmäärän kehitys 
- Koulutetut ohjaajat ja valmentajat 
- Ohjaajakoulutuksen määrää käytetään myös toiminnan laadun mittarina 
- Osallistuminen liiton ja muihin koulutustilaisuuksiin 
- Ampumaurheilun tapahtumiin osallistuneiden määrät:  mm. ampumaurheiluviikko, karnevaalit, 

Kultahippukarsinnat 
- osallistuminen kilpailutoimintaan  
- Menestys SM-kilpailuissa ja Kultahippufinaaleissa 
- Kansainvälinen menestys  
- Ampumaolosuhteet ja niiden kehittäminen 
- Eettinen toiminta 

Mahdollista pisteytystä annettaessa arvioinnissa huomioidaan seurojen erityispiirteet. Jatkossa seurojen 
toiminnan seurantaa tarkastellaan ennen kaikkea seuran itsensä asettamiin tavoitteisiin nähden. 
 
 

SAL: n koulutuksien kurssitarjonta, tiedot ja päivitykset löytyvät SAL: n koulutuksen sivuilta 
www.ampumaurheiluliitto.fi/koulutus . 
 
 
 

 
7. HUIPPU-URHEILUTOIMINTA     
 
7.1. Valmennustoiminta 
 
Päätavoite 
 
Olympiadin päätavoite on menestys Lontoon 2012 olympialaisissa ja paralympialaisissa. Vuoden 2011 huippu – 
urheilutoiminnan päätavoite on jatkaa Lontoo 2012 olympia- ja paralympiaprojekteja. Yhteistyössä Olympia- ja 
Paralympiakomitean kanssa kehitetään ja tuetaan Lontooseen valmistautuvien urheilijoiden valmentautumista 
entistä pitkäjänteisemmin ja suunnitelmallisemmin. Ampumaurheilu jatkaa olympiakomitean järjestelmätukilajina 
ja paralympiakomitean priorilajina vuoteen 2012 asti.  
 
Painopistealueet 
 
Jatketaan vuonna 2010 käynnistettyä huippuammunnan tutkimus- ja kehittämisohjelmaa vuosille 2010 – 2016. 
Ohjelman keskeisinä tavoitteina on tukea ja tehostaa huippuvalmennusta ja turvata näin kansainvälinen menestys 
erityisesti olympia- ja paralympialajeissa. Hanke on myös uudenlainen yhteistyöpilotointi lajiliiton, 
valmennuskeskuksen ja KIHUn välillä. Pitkän tähtäimen tavoitteena on seuraavien keskeisten visioiden 
toteutuminen: 



  
 

 
a) Huippuammunnan visio 

 
Suomalaiset ampumaurheilijat ovat kansainvälisesti menestyviä huippu-ampujia, joilla on ammattitaitoinen 
valmentaja.  Lajivalmennus ja sen tukitoimet toteutetaan alueellisesti hyvissä harjoittelu- ja rataolosuhteissa. 
Huippu-urheilun toimintamallit rakentuvat eettisesti ja taloudellisesti kestävälle pohjalle huomioiden 
kokonaisvaltaisen vastuunkannon urheilijan elämänurasta. 

 
b) Valmentajakoulutuksen visiona osaava ammattilainen 

 
Suomalainen ampumaurheiluvalmentaja on tulevaisuudessa osaava ammattilainen, joka ottaa kokonaisvastuun 
itsensä kehittämisestä ja osaa valmentaa ja kasvattaa itsenäisiä ja laadukkaasti valmentautuvia urheilijoita  

 
c) Kehittämis- ja tutkimustoiminnan visiona laadukas toiminta 

 
Suomalainen ampumaurheilun kehittämis- ja tutkimustoiminta on laadukasta, 
suunnitelmallista ja pitkäjänteistä ja se tukee huippuvalmennusta ja edesauttaa 
kansainvälistä menestystä. Sitä tehdään tiiviissä yhteistyössä huippuammunnan 
yhteistyötahojen ja sidosryhmien kanssa.  
 
Jatketaan vuonna 2010 olympiakomitean kanssa käynnistettyä huippuammunnan kehityslajiliittoprosessia, 
jonka keskeiset tavoitteet ovat: 
 

• Huippu-urheilujärjestelmän kehittäminen 
• Huippu-urheilun tuloksentekokyvyn parantaminen 
• Lajin kehittämisosaamisen vahvistaminen 
• Lajin huippu-urheilukulttuurin syventäminen 
• Itsekriittinen oppimis- ja muutosprosessi 

 
Urheilijan ja valmentajan ympärillä toimivien tukijoukkojen ja rahoittajien yhteistyötä ja koordinointia 
edelleen myös kehitetään. Huippu – urheilun päätöksentekoa ja työnjakoa selkiytetään ja toimenpiteiden 
tavoitteena on kehittää huippuammunnan toimintamalleja vastaamaan 2010 – luvun vaatimuksia. 
Liiton huippu-urheilun tulosperusteista priorisointia ja valmennusjärjestelmän sekä valmennuksen 
uudistamista ja kehittämistä jatketaan vastaamaan nykypäivän huippu-urheilukriteerien vaatimuksia. 
Maajoukkuekriteereitä tiukennetaan ja tavoitteena on taata potentiaalisille ammattimaiseen harjoitteluun 
sitoutuneille urheilijoille optimaaliset valmentautumisolosuhteet ja sitä kautta turvata jatkossa kansainvälinen 
menestys.  
 
Nuorten huippu-urheilujärjestelmän kehittämistä jatketaan. Huippuampumaurheilun tulevaisuuden 
turvaamiseksi pitkällä tähtäimellä jatketaan nuorten huippu-urheiluohjelmaa, jonka tavoitteena on kehittää ja 
tehostaa lahjakkaiden nuorten ja uusien kykyjen määrätietoista huippu-urheiluun tähtäävää valmentautumista. 
Yhteistyössä Olympiakomitean kanssa jatketaan vuonna 2010 käynnistettyä nuorten huippu-urheilun 
järjestelmätuen kehittämistä ja laajennetaan tuki koskemaan entistä kokonaisvaltaisemmin urheilijoiden 
valmentautumista.  
 
Huippu - urheilutoiminnan markkinointia ja viestintää tehostetaan. Tavoitteena on edistää Lontoon 2012 
Olympialaisiin ja Paralympialaisiin tähtäävien urheilijoiden valmistautumista. 
 
Terveydenhuolto- ja tukijärjestelmää kehitetään edelleen. Tukitoimenpiteet, terveydenhuolto ja olympia- ja 
paralympiaprojektien tutkimus- ja kehityshankkeet ovat selkeänä ja konkreettisena osana Lontoo - projekteja.  
 
Kivääri- ja pistoolilajeissa Vierumäen valtakunnallisen valmennuskeskuksen ja sen olosuhteiden kehittäminen 
olympiaryhmille on yksi keskeisimmistä huippu – urheilun painopisteistä kuluvalla olympiadilla. Alueellisia 
valmennus- ja harjoittelukeskuksia kehitetään edelleen turvaamaan nuorten alueellinen ja tehoryhmävalmennus. 
Haulikkolajeissa erityisesti talvikauden harjoittelumahdollisuuksia ja perusharjoittelua edelleen kehitetään. 



  
 
 
ISSF:n ei-olympialajien maajoukkuetoiminta ja valmennusjärjestelmän kehittäminen arvioidaan vuoden 2011 
aikana. Arvioinnin perusteella luodaan toimenpidesuunnitelmat kohti vuoden 2014 kaikkien lajien MM – 
kilpailuja. 
 
Huippu-urheilun toimintamallit rakentuvat eettisesti ja taloudellisesti kestävälle pohjalle huomioiden 
kokonaisvaltainen vastuunkanto urheilijan elämänurasta. 
 
Huippu-urheilutoiminnan painopiste on jatkossa edelleen ISSF:n olympialajeissa ja IPC:n paralympialajeissa. 
Taloudellisessa ja muussa panostuksessa painopiste on tämän linjauksen mukainen. 
 
Valmennusorganisaatio 
 
SAL:n liittojohtoisen valmennusorganisaation operatiivisen rungon muodostavat valmennuksen johtaja, lajien 
päävalmentajat ja olympia/paralympiavalmentajat sekä lajivalmentajat ja nuorten valmentajat. 
Valmennusorganisaatiota edelleen vahvistetaan ja valmentajien palkkausta ja toimintaedellytyksiä kehitetään. 
Avainlajien olympia- ja paralympia-valmentajien toimia jatketaan päätoimisina vuoden 2012 loppuun. 
Valmennuksen johtajalla on kokonaisvastuu huippu-urheilutoiminnan ja -talouden johtamisesta, suunnittelusta ja 
kehittämisestä sekä yhteistyöstä huippu-urheilun sidosryhmiin. Valmentajat vastaavat tehtävänkuviensa 
mukaisesti sekä aikuisten että nuorten maajoukkuetoiminnan ja kansainvälisen kilpailutoiminnan suunnittelusta 
ja toteutuksesta. Päävalmentajien ja olympiavalmentajien roolia ja vastuuta lajiensa valmennustiimien vetäjinä 
edelleen vahvistetaan ja kehitetään.  
 
Valmennuksen johtajan operatiivisena apuna huippu – urheilutoiminnan ja valmennuksen kehittämisessä toimii 
valmennuksen johtoryhmä (VJR), jonka muodostavat valmennuksen johtaja (puheenjohtaja), lajien 
päävalmentajat ja olympia/paralympiavalmentajat sekä tarvittaessa kutsutut huippu – urheilun 
asiantuntijajäsenet.  
 
7.2. Valmennuksen kehittäminen 
 
Liittojohtoista maajoukkuevalmennusta tehostetaan edelleen ja valmennuksen painopisteenä on 
päivittäisharjoittelun määrän ja laadun jatkuva parantaminen, kansainvälisyyden lisääminen ja yksilöllisen 
valmennuksen kehittäminen. Valmentautumisen suunnitelmallisuutta, seurantaa ja raportointia kehitetään 
tavoitteena pitkäjänteiset laji- ja urheilijakohtaiset suunnitelmat ja tavoitteet. Huippu-urheiluvalmennusta 
kehitetään yhteistyössä Olympia- ja Paralympiakomiteoiden kanssa. Tavoitteena on kaikkien ammunnan päälajien 
(haulikko, kivääri ja pistooli) jatkuminen Olympiakomitean järjestelmätuen piirissä. 
 
Tulosperusteisen valmennus- ja valintajärjestelmän kehittämistä jatketaan ja maajoukkue- ja arvokilpailujen 
valintakriteerejä uudistetaan edelleen tavoitteena taata kansainvälinen menestys. Valmennusryhmiin valitaan ne 
potentiaaliset urheilijat, joilta odotetaan menestystä tulevissa arvokilpailuissa. Maajoukkuekriteereitä kiristetään. 
Valmennustuet ja muu tukitoiminta suunnataan niihin potentiaalisiin menestyslajeihin, joissa valmentautuminen 
ja urheilijoiden ja valmentajien toiminta sekä asenne täyttävät huippu-urheilun kriteerit.  
 
Puolustusvoimat valmentaa Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen palveluksessa olevia huippuampujia sekä 
Urheilukoulussa varuspalveluksensa suorittavia urheilijoita. Tämä toiminta tukee osaltaan liiton 
valmennusjärjestelmää.  
 
ISSF:n ei-olympialajien valmennustoimintaa kehitetään yhteistyössä Puolustusvoimien ja lajijaostojen kanssa. 
 
Jatketaan Vierumäen valtakunnallisen valmennus- ja kehityskeskuksen sekä alueellisten harjoittelukeskusten ja 
Urheiluakatemioiden toiminnan ja olosuhteiden kehittämistä. Tavoitteena on luoda olot 
huippuampumaurheilijoille ja valmentajille ammattimaiseen valmentautumiseen ja valmennuksen kehittämiseen. 
Samalla kehitetään olosuhteita nuorten, alueelliseen ja tehoryhmävalmennukseen. Tanhuvaaran urheiluopiston 
kanssa käynnistetään erityisprojekti tukemaan vammaisampujien valmennusta sekä alueellisen 
valmentajakoulutuksen kehittämistä. 



  
 
 
Valmennuksen tukitoimenpiteitä kehitetään edelleen tavoitteena liittää ne entistä kiinteämmäksi osaksi 
kokonaisvaltaista ja ammattimaista valmentautumista ja kattamaan koko olympiadi. Kilpa- ja huippu-urheilun 
tutkimuskeskuksen (KIHU) kanssa jatketaan yhteistyötä tutkimus- ja kehittämishankkeissa sekä harjoittelun 
seuranta- ja testausjärjestelmien kehittämishankkeissa. Yhteistyössä KIHUn, Vierumäen valmennuskeskuksen, 
olympiakomitean ja paralympiakomitean kanssa toteutetaan suomalaisen ampumaurheilun kehitys- ja 
tutkimusohjelmaa takaamaan suunnitelmallinen ja pitkäjänteisempi lajin kehittämistoiminta. Tutkimus- ja 
kehittämishankkeet toteutetaan opetusministeriön, Olympiakomitean ja liiton rahoituksella. Pyritään 
tehostamaan yhteistyötä varuste- ja välinevalmistajien kanssa takaamaan suomalaisille huippuampujille parhaat 
välineet käyttöön. Lisätään entisestään kansainvälistä yhteistyötä ja tieto-taidon hyödyntämistä suomalaisen 
valmennusjärjestelmän kehittämisessä.  
 
Yhteistyössä Olympiakomitean, oppilaitosten ja harjoittelukeskusten kanssa kehitetään maajoukkueurheilijoiden 
opintotukijärjestelmää ja noudatetaan SAL:n omaa eettistä ja antidopingohjelmaa kaikilla tasoilla huippu-
urheilussa. 
 
Urheilijan ja valmentajan ympärillä olevien toimijoiden yhteistyötä ja koordinointia pitää edelleen selkeästi 
kehittää. Tavoitteena on luoda tuloksentekoon riittävät taloudelliset, olosuhde ja kehittämisresurssit. Erityisesti 
tämä koskee olympiakomitean järjestelmätukilajeja, joilta edellytetään lähtökohtaisesti mitalia olympialaisista. 
Päätöksentekoa ja työnjakoa pitää edelleen kehittää vastaamaan 2010 – luvun huippu – urheilutoiminnan 
vaatimuksia.  
 
7.3. SAL-OK- kehitysprojekti 
 
Ampumaurheiluliitto on mukana ensimmäisenä Olympiakomitean järjestelmälajina Huippu-urheilun 
kehittämisprojektissa, jossa Olympiakomitean johdolla selvitetään mahdolliset pullonkaulat lajien huippu-
urheilussa ja niille luodaan projektissa omat kehittämishankkeet.  SAL:n projektiryhmässä ovat edustettuna 
huippu-urheilun avaintoimijoita niin seura-, alue kuin itse huippu-urheilutasolta. Hanke kestää noin kaksi vuotta. 
 
7.4. Huippu-urheilun muutostyöryhmä 
 
SAL seuraa, osallistuu ja antaa aktiivisesti palautetta mahdollisuuksiensa mukaan Olympiakomitean johtaman 
Huippu-urheilun muutostyöryhmän toimintaan.   
 
7.5. Tehoryhmätoiminta 
 
 Nuorten tehoryhmätoiminta tukee 15–20-vuotiaita lahjakkaita urheiluampujia ja heidän seurojaan 
valmennuksessa ja valmennuksen suunnittelussa. Tehoryhmävalmennusta tehostetaan vuoden 2011 aikana. 
Lajivalmentajien ja -jaostojen rooli toiminnan tukemisessa on tärkeä. Urheilulukiot, urheiluoppilaitokset ja 
urheiluakatemiat toimivat osana ammunnan valmennusjärjestelmää. Oppilaitosten tarkoitus on antaa nuorille 
urheilijoille mahdollisuus yhdistää harjoittelu ja opiskelu tehokkaasti. Näin takaamme nuorille mahdollisuuden 
tavoitteelliseen huippuvalmennukseen. 
Vuoden 2011 aikana tehoryhmätoimintaa on haulikossa, kiväärissä, pistoolissa ja liikkuvassa maalissa. 
 
Tehoryhmätoiminta perustuu pienryhmätoimintaan. Pienryhmät kokoontuvat 2-3 kertaa kaudessa. Kaikki ryhmät 
kokoontuvat yhteisleirille kesäkuussa sekä testileireille marraskuussa. Tehoryhmävalmentajat ovat koulutuksessa 
2-3 kertaa kaudessa.   
 
7.6. Aluevalmennus 
 
 Aluevalmennuksen tavoitteena on tukea seuravalmentajia ja henkilökohtaisia valmentajia nuorten 
valmennuksessa. Aluevalmennuksessa siirrytään liittojohtoiseen toimintamalliin ja siihen etsitään yhdessä alue- ja 
lajijaostojen kanssa valmentajia ja kouluttajia.  
 
 



  
 
7.7. Nuorten huippu – urheiluprojekti 
 
Jatketaan nuorten huippu-urheiluohjelmaa, jonka tavoitteena on turvata suomalaisen huippuampumaurheilun 
tulevaisuus kehittämällä ja tehostamalla lahjakkaiden nuorten ja uusien kykyjen määrätietoista huippu-urheiluun 
tähtäävää valmentautumista. Päivittäisharjoittelua, harjoitteluolosuhteita ja urheilijoiden osallistumista 
kansainväliseen kilpailutoimintaan tuetaan. Tavoitteena on saada kullekin lajiryhmälle ja urheilijalle 
ammattitaitoinen valmentaja, jonka valmentajakoulutusta tuetaan. Nuorten huippu -urheiluprojektia kehitetään 
yhteistyössä tehoryhmä- ja aluevalmennustoiminnan kanssa. Jatketaan vuoden 2010 alusta käynnistettyä 
olympiakomitean nuorten järjestelmätukilajiohjelmaa. 
 
Nuorten huippu-urheiluohjelma edistää vastuuntuntoista ja eettisesti kestävää huippu-urheilutoimintaa. Ohjelma 
korostaa urheilijoiden kokonaisvaltaista kehittymistä huomioiden siviilielämän (mm. opiskelu) vaatimukset ja 
auttamalla huippu-urheilijan ammatti- ja elämänuralla.  
 
7.8. Maajoukkuetoiminta 
 
Liitto vastaa maajoukkuetoiminnasta ja sen kehittämisestä. Olympiatukiurheilijat muodostavat vuoden 2011 
prioriryhmän, joka tavoittelee menestystä Lontoon 2012 olympialaisissa ja paralympialaisissa. Tavoitteena on 
saada olympiakomitean järjestelmätuelle ja valtion apurahalle enemmän urheilijoita vuodelle 2011. 
Maajoukkueryhmiin valitaan potentiaaliset urheilijat, joilla on jo kansainvälistä menestystä arvokilpailuista ja 
maailmancupin kilpailuista, tai ovat potentiaalisia arvokilpailumenestyjiä tulevaisuudessa. Kilpailullisen 
menestyksen ohella maajoukkueeseen valinnan edellytyksenä on urheilijan sitoutuminen suunnitelmalliseen ja 
tavoitteelliseen valmentautumiseen. Lähtökohtaisesti arvokilpailuihin lähetetään jatkossa vain 
maajoukkueryhmiin kuuluvia urheilijoita. Tavoitteena on nostaa vuonna 2011 liittojohtoisen 
maajoukkuevalmennuksen leirivuorokaudet noin 250 vrk:een ja kansainvälisen kilpailutoiminnan vuorokaudet 
noin 150:een. 
 
ISSF:n ei-olympialajien osalta maajoukkueryhmiin valitaan potentiaaliset menestyjät tavoitteena vuoden 2011 
kaikkien lajien EM - kilpailut. Vuoden 2011 aikana myös arvioidaan ISSF:n ei- olympialajien maajoukkuetoiminta ja 
valmennusjärjestelmän kehittäminen.   
 
Paralympialajien toimintojen siirtyminen SAL:n alaiseksi toiminnaksi on lisännyt tasa-arvoisuutta ja 
monimuotoisuutta suomalaiseen ampumaurheiluun. Tavoitteena on jatkaa vuonna 2011 päätoimisen 
valmentajan ja kehittäjän toimea takaamaan vammaishuippuammunnan kehityksen ja menestyksen 
paralympialaisissa.  Paralympiamaajoukkueeseen valitaan potentiaaliset Lontoon paralympialaisten menestyjät. 
Olympia- ja paralympiaurheilijoiden maajoukkuetoiminta tapahtuu yhdessä. 
 
7.9. Valintakriteerit valmennusryhmiin 
ks. liitteet, kohta  15 
 
Tavoitteet:               Olympia-, paralympia- ja muu kansainvälinen arvokilpailumenestys, huippu-

urheiluvalmennuksen ja tulosperusteisen valmennusjärjestelmän kehittäminen, päätoimiset 
valmentajat sekä nuorten valmennustoiminnan kehittäminen 

 
Toimenpiteet:        Tuetaan maajoukkueurheilijoiden ja valmentajien valmentautumista, valmennustoiminta ja 

valmennusjärjestelmän kehittäminen toteutetaan huippu – urheilukriteerien ja tavoitteiden 
mukaisesti, panostetaan toiminnallisesti ja taloudellisesti potentiaalisiin nuoriin 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

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

8.1. KANSALLINEN KILPAILUTOIMINTA 
 
Yleistä  
 
Kansallisen kilpailutoiminnan organisointi, haku- ja myöntämisjärjestelmä ja kilpailutoiminnan koordinointi ja 
kokonaisvaltainen kehittäminen ja valvonta kuuluvat kilpailuvaliokunnalle.  
Uuden SAL:n strategian pohjalta kansallista kilpailutoimintaa tullaan kehittämään niin, että se huomio koko SAL:n 
toiminnan nykytarpeet mahdollistaen kilpailemisesta kiinnostuneille nousujohteisen mahdollisuuden kehittyä 
kilpailijana seuratasolta aina kansainväliselle huipputasolle.  
Kilpailutoiminnan avainsanoja ovat mm. nousujohteisuus, turvallisuus, innostavuus, monipuolisuus, 
maakunnallisuus, matala mukaantulokynnys ja tasa-arvo. Myös vammaisurheilun tuomat haasteet tulee 
kilpailujen järjestämisessä huomioida. Kansallisesti merkittäviä kisoja tullaan jatkossa myöntämään paikkakunnille 
ja radoille, joilla on elektroniset ratalaitteet ja tulospalvelujärjestelmä. Kansallista kilpailutoimintaa johtaa 
tulevaisuudessa kilpailuvaliokunnan kanssa yhteistyössä kenttä- ja kilpailupäällikkö. Tehtävän käynnistäminen 
onnistuu, mikäli lisärahoitus saadaan järjestymään. 

 
Nykyinen kilpailujärjestelmä 
 
Vuoden 2011 aikana kansallisessa kilpailutoiminnassa toteutetaan edelleen vuonna 2002 hyväksyttyä 
kilpailujärjestelmää. 

 
Seurataso 
 
Seuroja kannustetaan järjestämään entistä mielenkiintoisempia ja hauskempia kilpailuja kaikentasoisille 
ampujille. Uusille harrastajille ampumakouluja, puulaakiotteluita ym.  
 
Aluetaso; Avoimet alueelliset kilpailut 
 
Taitotasoon perustuvaa järjestelmää suositellaan ilma-asekilpailuihin. Vastaavat sarjajaot ovat mahdollisia myös 
ruutiasekilpailuissa. Tukisarjojen mukana oloa kaikissa alueellisen tason kilpailuissa suositellaan.  
 
Ennätyskelpoiset kilpailut 
 
Ennätyskelpoiset kilpailut ovat aina avoimia sekä kansainvälisiä kilpailuja. 
Katso kilpailujen ajankohdat ja paikkakunnat liiton sivuilta 
http://www.ampumaurheiluliitto.fi/kilpailu/kilpailukalenteri/  
 
 
Mestaruuskilpailut 
Suomen Mestaruuskilpailuja järjestetään liiton alaisuudessa  yhteensä 38 lajissa. 
SM-kilpailujen ajankohdat ja paikkakunnat löytyvät liiton Internet sivuilta 
http://www.ampumaurheiluliitto.fi/kilpailu/sm-kilpailut/  
 
 



  
 
Ei-ISSF-lajien kilpailutoiminta 
 
Ei-ISSF-lajeissa kilpaillaan pääsääntöisesti aikuisten sarjoissa. Kansallisen tason kilpailut myöntää lajijaosto. 
Jaostojen on toimitettava tiedot kilpailuista liiton toimistolle sen aikataulun mukaan mikä on julkaistu 
kilpailutoiminnan yleissäännöissä ja ohjeissa. SM-kilpailut ovat kilpailuluettelossa mukana niiltä osin kun ne ovat 
olleet tiedossa toimintasuunnitelmaa laadittaessa ja ne julkaistaan liiton nettisivuilla. 
 
 
Tavoitteet:  Osanottajamäärät kasvavat, kilpailut laadukkaimpia, kilpailujärjestelmä motivoi, 

kilpailuihin helppo osallistua 
 
Toimenpiteet:  Kilpailujärjestelmän kehittäminen, koulutukset, olosuhteet, viestintä, sähköinen 

ilmoittautumisjärjestelmä, Vierumäki Areenan hyödyntäminen 

 
Lasten kilpailutoiminta  
 
Lasten kilpailumahdollisuudet turvataan vain jos kaikissa seura- ja aluetason kilpailuissa lapsille järjestään myös 
tukisarjat. Lapsille tarkoitettujen Kultahippukilpailujen ilma-asekauden karsintakilpailut järjestetään vuosittain 
ajalla lokakuusta helmikuun loppuun. Karsintakilpailuiden järjestämisestä vastaa aluejaosto yhteistyössä seurojen 
kanssa. Kultahippufinaali ilma-aseilla järjestetään 2.-3.4.2011 Turussa. Ruutiasefinaali järjestetään 6.8.2011 
Joensuussa. 
 
Tavoitteet:  Lapsilla on mahdollisuus kilpailla omalla kotipaikkakunnallaan tai lähialueella. 
 Kilpailutapahtumat ovat innostavia ja niissä on turvallisuuskasvatus esillä. 
 
Toimenpiteet:  Lasten kilpailutoiminnan koordinoinnista vastaa nuorisovaliokunta yhdessä aluejaostojen 

kanssa. 
 Seurat ja aluejaostot varmistavat, että jokaisella alueella on lapsille 

kilpailumahdollisuuksia. 
 Ohjeistetaan kilpailujärjestäjiä turvallisuudesta ja lapsilähtöisistä toimintatavoista. 
 
Kilpailulisenssit ja vakuutukset 
 
Lisenssikausi on lokakuun alusta (1.10) seuraavan vuoden syyskuun loppuun (30.9). Lisenssien valvontaa 
tehostetaan pistokokeilla. Lisenssirekisteri  sisältyy liiton sporttirekisterijärjestelmään. 
  
A. Kilpailulisenssi 34 € 
Yli 20-vuotiailla ampujilla on oltava kaikissa kilpailuissa, lukuun ottamatta seuran sisäisiä ja kahden seuran välisiä 
kilpailuja, kilpailulisenssi. Lisenssiin sisältyy lisenssikortti, vakuutus ja kilpailulupa. 
 
B. Nuorisolisenssi 8 € 
Alle 20-vuotiailla ampujilla on oltava kaikissa kilpailuissa, lukuun ottamatta seuran sisäisiä ja kahden seuran välisiä 
kilpailuja, nuorisolisenssi.  
 
C. Kultahippulisenssi 3 € 
Kultahippulisenssi on kaikille alle 16-vuotiaille tarjottava palvelu. Lisenssi astuu voimaan, kun liiton toimistolle on 
lähetetty nimilista nuorista ampujista. Lisenssi sisältää vakuutuksen ja kultahippuampujan passin. Lisenssillä voi 
osallistua kaikkien kilpailujen tukisarjoihin. Tavoitteena on myös tilastoida ja rekisteröidä valtakunnallisesti kaikki 
alle 14-vuotiaat lajin harrastajat. 
 
D. Seniorilisenssi 9 € 
Seniorilisenssi on tarkoitettu lisenssikauden aikana 70 vuotta täyttäville henkilöille ja siinä on ainoastaan 
vastuuvakuutus.  
 
 



  
 
E. Vammaislisenssi 10 € 
Vammaislisenssi on tarkoitettu SIU:n ampujille ja se sisältää ainoastaan vastuuvakuutuksen.. Vammaisampujilla 
on oikeus lunastaa myös 34 € kilpailulisenssi, jossa on sekä tapaturma- että vastuuvakuutus.  
 
F. Harrastelisenssi 16 € 
Lisenssi sisältää vakuutuksen ja mahdolliset lisäedut. Kilpailutoimintaan osallistumiseen tarvitaan joku kohtien A, 
B, C tai D lisenssi. 
 
G. Aikuisten ampumakouluvakuutus 4,50 € 
Ampumakouluvakuutus on tarkoitettu aikuisille ampumakouluun osallistuville. Vakuutus astuu voimaan, kun 
liiton toimistolle on lähetetty nimilista ampumakouluun osallistujista.  
 
Vakuutukset 
 
SAL on vakuuttanut kaikki seuroissa vapaaehtoistyössä mukana olevat toimijat ns. Tupla Turva- vakuutuksella, 
joka sisältää sekä tapaturma- että vastuuvakuutuksen. 
 
Tavoitteet:  Kaikki ampumaurheilun toimijat ja urheilijat ovat vakuutusturvan piirissä 
 
Toimenpiteet:  Lisenssi- ja vakuutusjärjestelmän kehittäminen yhteistyössä Pohjolan kanssa 
 

8.2. KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA 
 
Suomalaiset osallistuvat kansainväliseen kilpailutoimintaan ISSF:n lajeissa, paralympialajeissa sekä ns. ei-ISSF-
lajien kansainvälisien liittojen järjestämiin PM-, EM-, MM-, ja EC- ja MC-kilpailuihin. 
 
Huippu-urheilun kansainvälinen kilpailutoiminta 
 
Huippu-urheilun kansainväliset arvokilpailut 2011 
1.-7.03. Ilma-aseiden EM-kilpailut   Brescia, Italia 
31.7. -14.8 Ruutilajien (25m, 50m, 300m, haulikko) EM-kilpailut Belgrad, Serbia 
3.-14.9. Haulikon MM-kilpailut   Belgrad, Serbia 

Vammaisurheilu EM-kilpailut, ajankohta selviää myöhemmin 
Nuorten ilma-asemaaottelut Viro -Suomi 
Nuorten, kivääri- ja pistoolilajien maaottelu (ruutilajit) Viro -Suomi 

Maailman Cup-kilpailut 2011 
Haulikko 

1. – 10.3.2011  Concepcion, CHI  
21.3. – 30.03.2011 Sydney, AUS   
19. – 28.4.2011 Beijing, CHN   
7. – 17.7.2011  Maribor, SLO    
2.-9.10.2011 (MC-finaali) Kairo, EGY   
 

Kivääri ja pistooli 

21.3. – 30.03.2011 Sydney, AUS   
11. – 19.4.2011 Changwon,KOR  
14.–  22.5.2011 Fort Benning, USA  
16. – 23.6.2011 Munich, GER   
 
Kivääri 300 m Eurooppa Cup-kilpailut 
28.4. - 1.5.2011  Pilsen, CZE 
31.5. - 4.6.2011  Eskilstuna, SWE 
27.6. - 3.7.2011  St. Jean de Marsaqc, FRA 
22. - 25.9.2011 Finaali Winterthur, SUI 



  
 
 
 
Iso- ja vakiopistoolin Eurooppa Cup-kilpailut 
13.-15.5.2011  Hannover, GER 
 3.-5.6.2011  Århus, DEN 
1.-3.7.2011  Hollola, FIN 
26.-28.8.2011  Öckerö/Göteborg, SWE 
9.-11.9.2011 Finaali Thun, SUI 
  
Universiadit  
8.-18.8.          Shenzhen, CHN 
 
Tavoitteet:  Menestys kansainvälisissä arvokilpailuissa ja maailman cup- kilpailuissa. 
 
Toimenpiteet:  Valitaan maajoukkueryhmistä huippu – urheilukriteerit täyttävät urheilijat kansainvälisiin 

kilpailuihin ja tuetaan ja kehitetään urheilijoiden valmentautumista ja valmistautumista 
 
Ei-ISSF-lajien kilpailutoiminta 
Ei-ISSF-lajeissa kilpaillaan pääsääntöisesti aikuisten sarjoissa. Tuetaan osallistuta kansainväliseen 
kilpailutoimintaan talousarvion puitteissa. 
 
Valinnat 
- kv.kilpailutoiminnan valintajärjestelmä ja –kriteerit liitteenä. 
 
Ilma-aseiden EM 2012-kilpailut 
 
SAL toteuttaa Ilma-aseiden 2012 EM-kilpailuiden valmistelut erillisprojektina. EM 2012 kilpailuihin nimetään 
erillinen järjestelytoimikunta. Kilpailuajankohta on 14.-20.2.2012 ja paikka Vierumäki Areena. 
 
Ilma-aseiden 2012 ”esikisat” 
 
SAL on mukana Suomen Veteraaniampujien järjestämissä Euroopan veteraaniampujien mestaruuskilpailuissa, 
jotka järjestetään 18.-21.11.2011 Vierumäellä. Kisat toimivat hyvänä esikisana tuleville helmikuussa 2012 
järjestettäville Ilma-aseiden EM-kilpailuille. 
 
Kansainvälinen tuomaritoiminta  
 
Liitto tarjoaa aktiivisesti kansainvälisiin tuomaritehtäviin suomalaisia kansainvälisen tuomarikortin omaavia 
tuomareita ISSF:n, ESC:n ja NSR:n järjestämiin kilpailuihin. Liitto tukee niitä henkilöitä, joilla on kansainvälinen 
tuomarikortti.  
 
Tavoitteet:  Suomalaiset tuomarit ovat kysyttyjä ja osaavia, tavoitteena 40 kansainvälisen 

tuomarikortin omaavaa tuomaria 
 
Toimenpiteet: Kansainväliset tuomarikurssit, muu koulutus  
 

 
9. NUORISO- JA HARRASTUSTOIMINTA 

 
9.1.  Painopistealueet ja päätavoitteet 
 
Vuoden 2011 suuntaviivat pohjautuvat SAL: n strategia 2012 linjauksiin. Konkreettisena tavoitteena on saada yhä 
useampia lapsia ja nuoria mukaan ampumaseuraseuratoimintaan sekä parantaa ampumakoulutoiminnan laatua. 
Lapsille ja nuorille ampumaseurojen tarjonnan tulee olla monipuolista ja virikkeellistä ympäri maata.  



  
 
 
Lasten ja nuorten seuratoiminnan merkittävin resurssi ovat vapaaehtoiset seuratyöntekijät. Heidän innostuksensa 
ja osaamisen varmistaminen on suuri mutta myönteinen haaste tulevaisuuden ampumaseuratoiminnalle. 
Ampumaseurojen tulee vastata joka tasolla laadukkaasta ohjauksesta ja valmennuksesta. 
 
Ampumaurheiluliiton nuorisotoimiala tuottaa jatkossakin palveluja seurojen menestyksen tukemiseksi sekä toimii 
ampumaurheilun uusien, lasten ja nuorten ehdoilla toteutettavien harrastusmuotojen kehittäjänä. Tavoitteena 
on, että myös nuoret osallistuvat seuratoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. 
 
Nuoriso- ja harrastetoiminnan painopisteinä vuonna 2011 on ohjaajien innostuksen ja osaamisen kehittäminen 
sekä seuratoimijoiden sitouttaminen ja innostaminen toimintaan. Läpileikkaavana teemana on eettisesti kestävä 
toiminta. Toimintoja tukevana resurssina on nuorisotoiminnan avaintoimijaverkosto. 
 
Päätavoitteena on lisätä seuratoiminnassa mukana olevien koulutettujen ohjaajien ja valmentajien määrää sekä 
innostaa ja sitouttaa heidät ampumaurheiluseuran toimintaan.  
 
9.2. Reilusti radalla 
 
Seuroja kannustetaan eettisesti kestävään toimintaan, jotta jokainen mukana oleva kokee ampumaurheilun 
reiluksi ja oikeudenmukaiseksi lajiksi. Eettisiä asioita tuodaan esille ohjaaja- ja valmentajakoulutuksissa, 
koulutusmateriaaleissa ja lehdessä ”Reilusti Radalla” -sloganin avulla. Pääteemoina ovat: 

- seuratoiminnan sosiaalisuus, 
- rehellisyys ja oikeudenmukaisuus, 
- toimintaa lasten ehdoilla ja 
- monipuoliset tekemisen mahdollisuudet. 

 
9.3. Avaintoimijaverkoston toiminta 
 
Toimijoiden välistä vuoropuhelua edistetään avaintoimijaverkoston kautta. Verkosto tuo seurojen, aluejaostojen 
ja lajijaostojen näkemyksiä ampumaurheilun nuorisotoiminnan kehitystyöhön. Avaintoimijaverkoston rungon 
muodostavat nuorisovaliokunnan jäsenet, alue- ja lajijaostojen nuorisovastaavat sekä Sinettiseurat. Verkosto on 
avoin kaikille, jotka haluavat olla mukana kehittämässä ampumaurheilun nuorisotoimintaa. Nuorisotoiminnan 
seminaarit järjestetään huhtikuussa ja syyskuussa.  
 
 
Tavoitteet: Ampumaurheilun aluevastaavien (oto) toiminnan käynnistäminen 2010 aikana.   
 
Toimenpiteet: Alkuvuoden 2011 aikana etsitään aluetoimintaan 3-4 oto-henkilöä, jotka  

toimivat yhdistyneiden alueiden nuoriso-, harraste- ja seurakoulutuksien  
vastuuhenkilöinä   

 
9.4. Ampumakoulutoiminnan tukeminen 
 
Nuorten harrastajamäärien lisääminen vaatii sitä, että koulutetaan vuosittain motivoituneita I- ja II – tason 
ohjaajia ja valmentajia, jotka siirtävät tietotaidon käytäntöön seurantoiminnassa. Seuran järjestämä 
ampumakoulu on paras tapa aloittaa urheiluammunnan harrastaminen. Seurojen ampumakoulutoimintaan on 
tarjolla lajiesitteitä sekä ilmapistoolin ja – kiväärin perustekniikan oppaita. Lisäksi seuroille suositellaan 
ampumakouluvakuutuksen hankkimista. 
Lasten ampumaurheiluharrastuksen aloittamista varten kehitetyn ns. kultahipputoiminnan tarkoitus on antaa alle 
16-vuotiaille mahdollisuus olla mukana seura- ja kilpailutoiminnassa. Tukiammunnan, kultahippujen 
kilpailujärjestelmän, ohjaajakoulutusten ja ampumakoulumateriaalien myötä lasten ampumakoulutoiminnan 
järjestäminen tehdään seuroille mahdollisimman helpoksi. 
 
 
 



  
 
9.5. Kilpailutoiminta  
 
Lasten ja nuorten kilpailutoiminnan kehittämis- ja uudistustyötä jatketaan.  Kilpaileminen on tärkeä osa lasten ja 
nuorten urheilua. Hyvin toteutettuna kilpaileminen tarjoaa turvallisia mahdollisuuksia tunteiden käsittelyyn, 
itsetunnon vahvistamiseen, sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja oman kehittymisen seuraamiseen. Kehittyminen 

on tärkeämpää kuin paremmuusjärjestys.  
 
Nuoriso- ja harrastetoiminnan sektorin tavoite kilpailutoiminnassa on se, että siitä löytyy kaikille sopiva tapa 
osallistua kilpailuihin, mitata osaamistaan itsensä ja muiden kanssa sekä kehittyä urheilijana.  
Nuorisovaliokunta tarkastelee kilpailutoimintaa ja -järjestelmää lasten ja nuorten näkökulmasta. 
Nuorisovaliokunta osallistuu nuorten kilpailutoiminnan kehittämiseen ylläpitämällä vuoropuhelua aluejaostojen ja 
lajijaostojen sekä kilpailuvaliokunnan kanssa.  
 
9.6. Leiritoiminta 
 
Jäsenseurojen ja aluejaostojen järjestämiä leirejä tuetaan osallistumalla niiden ennakkomarkkinointiin ja 
tarjoamalla niiden käyttöön esitteitä ja markkinointimateriaalia. Lisäksi tehdään yhteistyötä SLU-alueiden kanssa, 
jotta ampumaurheilu on mahdollisimman monen kesäleirin lajivalikoimassa. 
 
9.7. Your Move 
 
 Your Move – valtakunnallisen kampanjan tavoitteena on lisätä 13-19-vuotiaiden nuorten liikkumista, parantaa 
nuorten mielikuvia urheilusta ja aktivoida nuoret itse vaikuttamaan omiin liikkumisen mahdollisuuksiin. 
Kampanjan kantavana ajatuksena on, ettei ole väliä miten liikkuu, kunhan liikkuu! 
Your Move on Nuoren Suomen, Suomen Liikunnan ja Urheilun ja lajiliittojen yhteinen valtakunnallinen kampanja.  
Suomen Ampumaurheiluliiton nuorisovaliokunta vastaa Your Move Ampumaurheilutapahtuman ideoinnista.  
Your Moven Sport-viikonloppu urheiluseuranuorille 
 
Suurtapahtuma koostuu kahdesta osasta. Sport-viikonloppua vietetään 27.–29.5.2011, jolloin 
urheiluseuratoiminnassa mukana olevat nuoret kokoontuvat lajiryhmittäin yhteen. Ampumaurheilun 
lajitapahtuma pidetään Maunulan liikuntahallin sisäampumaradalla. Kaikkien lajien edustajilla on mahdollisuus 
osallistua demo-harjoituksiin, joissa huippuvalmentajat opettavat käteviä omatoimisia harjoitteita, joita jokainen 
halukas pystyy tekemään kotioloissa lajitreenien lisäksi.  
Nuorilla on mahdollisuus testata itsensä Oletko urheilija -testissä, joka mittaa oman tason verrattuna saman 
ikäluokan muihin urheilijoihin. Lisäksi urheilumessuilla nuoret saavat tärkeää tietoa muun muassa ravinnosta, 
lihashuollosta ja urheilijan opiskelumahdollisuuksista.  Viikonlopun aikana jokaisella on myös mahdollisuus 
kokeilla eri lajiryhmien pisteillä itselleen vieraampia lajeja. Luvassa on myös huippuesiintyjiä. 
 
Your Moven Action-päivät kouluille 
 
Sport-viikonlopun jälkeen 30.5 –1.6. on vuorossa Action-päivät, jotka on suunnattu koululaisryhmille. Action-
päivien tarkoituksena on, että nuoret löytäisivät lajin, joka innostaisi liikkumaan. Valinnan varaa on runsaasti, sillä 
lajikirjo on monipuolinen. Ampumaurheiluliitto on osastollaan tapahtumassa hyvin esillä. Noptel -ammunnat 
kiväärillä ja pistoolilla sekä toimintaa myös kahdella haulikkosimulaattorilla. 
 
 
9.8. Sinettiseurat 
 
Sinettiseurat ovat eri lajien nuorisourheilun laatuseuroja, jotka ovat saaneet Sinetin tunnustukseksi laadukkaasta 
nuorisotyöstä. Sinetti myönnetään ensimmäisen kerran kahdeksi vuodeksi ja uusittaessa kolmeksi vuodeksi, 
minkä jälkeen tehdään seura-arviointi. Uudet seurat voivat hakea sinettiä vuosittain 31.5. mennessä. Sinettiseurat 
sitoutuvat sinettikriteereiden mukaiseen toimintaan. Sinettiseurojen edellytetään osallistuvan sinettiseuroille 
järjestettäviin tapaamisiin.  
Ampumaurheilun sinettiseurat vuoden 2011 alussa ovat: Hämeenlinnan Ampumaseura (HlAS), Härmän Seudun 
Ampujat (HSA), Kankaanpään Ampujat (KaA), Mikkelin Ampujat (MA), Mäntsälän Urheilijat (MU/ampujat), 



  
 
Orimattilan Seudun Urheiluampujat (OSU),  Pieksämäen Seudun Ampujat (PiekSA), Siilinjärven Urheiluampujat 
(SiUra), Sodankylän Ampujat (SodA) ja Turun Seudun Ampujat (TSA).    
 
Tavoitteet:                   Päätavoitteena on lisätä seuratoiminnassa mukana olevien koulutettujen ohjaajien  
                    ja valmentajien määrää . Kehittää seuratoiminnan laatua siten, että harrastajat 
                                            kokevat lajin turvalliseksi ja innostavaksi liikunta- ja urheilumuodoksi. 

Tukea toimintamalleja, jotka rakentuvat eettisesti kestävälle pohjalle. 
 
Toimenpiteet: Tuotetaan ampumakoulumateriaalia ja järjestetään ohjaajakoulutuksia. 

Järjestetään nuorisotoiminnan seminaarit huhtikuussa ja syyskuussa. 
Kehitetään toimintamalleja, joiden avulla seurojen on helpompi kehittää toimintaansa.  
Sinettiseurat ovat tehostetussa seurajohtajakoulutuksessa.  

 
 

 

10. OLOSUHTEET JA YMPÄRISTÖ   
 
SAL jatkaa yhteistyötä muiden ammuntaa harjoittavien ja sitä lähellä olevien tahojen kanssa 
Ampumaharrastusfoorumissa. Näitä tahoja ovat mm. molemmat metsästäjäjärjestöt, reserviläisjärjestöt ja niiden 
urheiluliitto, Maapuolustuskoulutusyhdistys sekä elinkeinon harjoittajat. Lisäksi yhteistyötä tehdään ampuma-
alan viranomaistahojen kanssa. Yhteistyö kohdistuu lähinnä ampumarata-asioihin ja lainsäädäntötyöhön. 
Olosuhdeyhteistyötä tehdään lisäksi Opetusministeriön, Sisäasiainministeriön ja Ympäristöministeriön sekä 
maakunnallisten ympäristökeskusten että Suomen Ympäristökeskuksen kanssa. 
 
SAL:n olosuhde- ja ympäristöasioita käsitellään Ympäristövaliokunnassa, jossa on eri ympäristö- ja 
ampumatoiminnan asiantuntijoita. Ympäristövaliokunta toteuttaa voimassaolevan toiminnan päälinjauksia. 
Ympäristön huomioiminen ja turvallisuus ovat SAL:n toiminnan peruskulmakiviä.  Ympäristövaliokunnan 
tehtävänkuvaa tullaan muokkaamaan uusien ampuma-aselain ja ampumaratalain haasteita ja toimintamme 
tarpeita vastaavaksi. SAL:n ympäristövaliokunta toimii osin myös Ampumaharrastusfoorumin 
ympäristötyöryhmänä. 
 
SAL on mukana aktiivisesti Ampumaharrastusfoorumin toiminnassa. Foorumin kautta SAL on mukana mm. 
Ympäristöministeriön Ampumaratojen Ympäristötyöryhmässä (AMPY-työryhmä) sekä Puolustusvoimien kanssa 
käynnistetyssä Ampumaratojen ympäristövaikutuksien hallinnassa käytettävien käyttökelpoisimpien tekniikoiden 
selvityshankkeessa (BAT/BEP-hanke).  AMPY-työryhmän tarkoituksena on tuottaa sekä viranomaisille että 
ampumatoimijoille ohjekirja ympäristölupien haasteellisimpien kysymysten käsittelemisestä haettaessa 
ympäristölupaa radoille. 
 
  
Tavoitteet:  Seuroissa ympäristövastaavia, urheilijat tuntevat vastuunsa ympäristöstä ja toimivat sen 

mukaisesti, SAL tunnetaan osaajana ympäristöasioissa, varmistetaan toimintaolosuhteet 
 
Toimenpiteet:  AMPU- hankeen jatkaminen, ympäristöasiantuntijoiden koulutuksen jatkaminen alueille 

ja seuroille, ympäristökoulutus-materiaalin ajantasaistaminen, ympäristökatselmukset 
SM ja kansainvälisen tason kisoissa jatkuvat, ympäristöjärjestelmän ja seuratason 
ympäristöohjelmien valmistelu, ESC:n ympäristötyöryhmän ja WFSA:n työhön 
osallistuminen, SAL-ympäristöjulkaisut, yhteistyö eri toimijatahojen kanssa, Vierumäki 
Areenan hyödyntäminen, SAL:n ympäristöpalkinto 

 
10.1. Ympäristökatselmukset ja olosuhdestrategia 
 
Ympäristökatselmuksia jatketaan. Katselmukset toteutetaan yhteistyössä Ampumaharrastusfoorumin kanssa. 
Katselmuksissa suoritetaan myös ampumaradan luokitus. 



  
 
Ampumaratojen luokituksen edistyessä eri alueiden toiminnallisten olosuhteiden ja suorituspaikkojen strategian 
valmistelu mahdollistuu. Tämä liittyy myös eri maakuntaliittojen alueilla käynnissä oleviin ja alkaviin 
maakuntakaavan tarkennuksiin.  
 
10.2. AMPU-hanke  

 
Ampumaratojen kehittämisen tulevaisuuden haasteina ovat muun muassa asutuksen läheisyys, kiristyneet 
ympäristönormit (melu, raskasmetallit jne.) sekä pienten ratojen ylläpito talkooväen vähetessä. Lisäksi 
ampumaratojen puute erityisesti suurten kaupunkien läheisyydessä on merkittävä este ampumaharrastuksen 
kehittämisessä. 

 
Merkittävimmät ampumaharrastuksen piirissä toimivat kattojärjestöt jatkavat AMPU- hanketta, jolla pyritään 
kehittämään koko maahan lukumääräisesti riittävät ampumaharrastukseen soveltuvat, turvalliset ja 
viranomaismääräysten mukaiset suorituspaikat (ampumaradat ja -keskukset). 

 
Lisäksi hankkeen tavoitteena on selkiyttää ja yhtenäistää olemassa olevia säännöstöjä, auttaa viranomaistahoja 
ampumaratalain aikaansaamisessa sekä yhdenmukaistaa koulutusjärjestelmä kaikille ammunnan harrastajille 
lajien erityispiirteet huomioiden. 

 
Ampumaratalain aikaansaamisen jälkeen on maassamme ampumaratojen rakentamista, käyttöä ja ylläpitoa 
säätelevä mahdollisimman yksikertaisesti toimiva, yhtenäinen lupamenettelyjärjestelmä.  
Näiden tavoitteiden toteuttamisen myötä pyritään edelleen vahvistamaan ja laajentamaan yhteiskunnallista 
hyväksyntää koko ampumaharrastukselle. 

 
Suorituspaikkojen kehittämisen tavoitteena on aikaansaada koko valtakunnan alueelle kattava 
ampumarataverkosto vuoteen 2020 mennessä. Se muodostuisi maakunnallisista ampumakeskuksista ja niihin 
verkostoituneista paikallisista ampumaradoista. Ne olisivat kiinteä osa muuta vapaa-ajantoimintaa ja pääosin 
kunnallisia liikuntapaikkoja. Hanke on yhteishanke muiden ampuma- ja asealan järjestöjen kanssa. Hankkeen 
rahoitus kulkee projektiluontoisesti SAL:n kautta. 

 
10.3. Alueneuvottelukunnat ja ratahankkeet 

 
SAL on mukana Ampumaharrastusfoorumin kautta eri alueille synnytettävien alueneuvottelukuntien toiminnassa. 
Alueneuvottelukuntien tavoitteena on kaiken yhteistyön parantaminen eri ampumatoimijatahojen välillä sekä 
alueellisten että paikallisten ampumaolosuhteiden parantaminen ja edistäminen. Alueneuvottelukunnissa SAL:ia 
edustavat joko aluejaostot tai seurat suoraan. 
Pääkaupunkiseudun ampumarataolosuhteiden parantamiseksi vaikuttamistyötä tehdään 
Ampumaharrastusfoorumin pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan toimesta, jossa SAL on edustettuna Etelä-
Suomen alueen kautta. 
 
10.4. Valmennuskeskusten olosuhteet 
 
Jatketaan yhteistyötä Kuortaneen, Tanhuvaaran ja Suomen Urheiluopiston kanssa. Opistojen olosuhteita pyritään 
kehittämään yhteistyössä tarpeemme pohjalta. SAL:n valtakunnallisena valmennus- ja koulutuskeskuksena toimii 
Suomen Urheiluopisto, jonka Vierumäki Areena toimii ampumaharjoittelun keskuksena. SAL edistää 
asiantuntijuudellaan Vierumäki Areenan loppuunsaattamista niin, että sinne saadaan aikaan myös 
ulkoampumarata.  

 
10.5. Kansainvälinen ympäristö- ja aselakiyhteistyö 

 
SAL osallistuu Euroopan Ampumaurheiluliiton (ESC) ympäristö-  ja aselaki työryhmien yhteistyöhön. Lisäksi 
osallistutaan Ase- ja ampuma-alan maailman liiton (WFSA) järjestämiin seminaareihin mahdollisuuksien mukaan. 
 
 



  
 
 
 

11. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 

 
Viestinnän visio: Suomalaisilla on myönteinen mielikuva ampumaurheilusta. 
 
SAL:n viestintää johtaa viestintävaliokunta yhdessä viestintäpäällikön kanssa ja kiinteässä yhteistyössä liiton 
puheenjohtajaan ja toiminnanjohtajaan. 
 
 Viestinnän visio toteutuu avoimella, uskottavalla ja säännöllisellä viestinnällä, jota toteuttavat yhteistyössä lisäksi 
seurat, alueet, valiokunnat, jaostot, valtuusto, hallitus, yksittäiset ampumaurheilijat sekä Ampumaurheiluliiton 
toimisto. 
 
Viestinnän painopisteet 
 
11.1. Viestintästrategia 
 
Liiton viestinnälle synnytetään uudistettu viestintästrategia, jossa on huomioitu ympäristön muutokset ja 
muutosten mukanaan tuomat tarpeet.  
 
11.2. Ampumaurheiluliiton sisäisen viestinnän kehittäminen 
 
Liiton sisäisenviestinnän tavoitteena on tiedon kerääminen ja kohdennettu jakaminen sekä yhteisöllisyyden 
rakentaminen.  
 
Peruslähtökohtana on, että kilpailujen ja tapahtumien järjestäjillä on viestintä vastaava, jonka toimintaa liiton 
viestintävaliokunta ja viestintäpäällikkö tukevat toimillaan.  
 
Liiton sisäinen tiedotus painottuu yhä enemmän Ampumaurheilunettiin, jossa alueilla, lajeilla ja valiokunnilla on 
mahdollisuus päivittää itsenäisesti omia osioitaan. Urheiluampuja-lehti muokkaantuu niin, että lehdessä 
julkaistaan henkilökuviin pohjautuvia artikkeleja tulospainotteisten artikkelien lisäksi. 
Urheiluampuja-lehteä ilmestyy vuoden 2011 aikana kuusi (6) numeroa.  
 
Kilpailukalenteri ilmestyy maaliskuussa. Se käsittää ajanjakson 1.4.2011-31.3.2012. 
 
Sporttirekisterin perustalle Ampumaurheiluliitto on ryhtynyt rakentamaan lajien yhteistä kilpailutietokanta- ja 
tulospalveluohjelmaa, joka on yhteensopiva kaikkien käytössä olevien tulospalveluohjelmien kanssa. 
Kilpailutietokanta- ja tulospalveluohjelma tulee olemaan kaikkien seurojen käytettävissä. Sen avulla pystytään 
seuramaan yksittäisen ampujan harrastusta seurajäsenyyksineen, kilpailutuloksineen ja kursseineen koko 
elinkaaren ajan. Lisäksi se mahdollistaisi reaaliaikaisen tulospalvelun, joka on perusedellytys nettitelevisioinneille 
ja nettimainonnalle. Kilpailutietokanta- ja tulospalveluohjelmahanke on osaksi sisäistä ja osaksi ulkoista 
tiedotusta. Ohjelman on tarkoitus olla valmis huhtikuun 2011 lopulla. 
 
Tavoitteet:  Ampumaurheiluliiton alueet, lajit ja valiokunnat ottavat käyttöön uuden 

Ampumaurheilunetin sekä huolehtivat päivityksestä omalta osaltaan. Seurat ottavat 
käyttöön Sporttirekisterin ja huolehtivat päivityksestä omalta osaltaan 

Toimenpiteet:  Uuden nettityökalun käyttökoulutus 
 
 
11.3. Ampumaurheiluliiton ulkoinen viestintä ja tiedotusvälineiden palveleminen 
 
Ampumaurheiluliitto pyrkii lisäämään palstatilaansa ja ohjelma-aikaansa tiedotusvälineissä palvelemalla 
tiedotusvälineitä monipuolisesti ja yksilöllisesti. Ulkoista viestintää kehitetään kohdentamalla ja priorisoimalla 
viestittäviä asioita. Viestinnässä tärkeä osuus on kansainvälisistä kilpailuista tiedottaminen nopeasti ja 



  
 
luotettavasti. Tiedotepalvelun tueksi Ampumaurheilunetissä ylläpidetään kuvapankkia ampumaurheilun huippu-
urheilijoista, jotta tiedotusvälineet voivat käyttää hyödyksi valmiina juttuja ja kuvia. Vuoden 2009 aikana 
Ampumaurheiluliitto ryhtyi julkaisemaan Ampumaurheilunetissä myös videohaastatteluja ja suoria nettilähetyksiä 
kilpailuista. Videohaastatteluja tehdään myös  jatkossa sähköistä viestintää harjoittaville kansallisille viestimille 
(YLE, MTV3 jne.) .  
 
Tavoitteet:  Ampumaurheilun laadukas ja laaja uutisointi  
 
Toimenpiteet:  Viestintä- ja markkinointipäällikkö järjestää huippuampujien ja toimittajien yhteisiä 

tapaamisia sekä sopii yhteistyöstä mediakohtaisesti. Priorisoitu ja kohdennettu 
viestintä. 

 
Toimintasuunnitelman numeerinen tavoiteosa 
Asia  Tavoite 2011 
Urheiluampuja-lehti 6 numeroa 
Uutisia tiedotusvälineisiin 250 
Internetin kävijämäärä 1000 / päivä 
Uutiset internetissä 500 
Tv-näkyvyys 360 minuuttia 
Kuvallisia lehtijuttuja 1000 
Urheiluampujan ilmoitusmyynti 45.000 euroa 
 
 
 
11.4. Ampumaurheilun markkinointi 
 
Lajin markkinointi tapahtuu urheilijoiden ja tapahtumien kautta. Keskeisenä tavoitteena on nykyisten 
yhteistyökumppaneiden sitouttaminen ja uusien löytäminen matkalla kohti 2012 Ilma-aseiden EM-kilpailuja 
(Vierumäki) ja  olympialaisia Lontoossa. 
Keskeisten huippu-urheilua seuraavien medioiden toimittajia tutustutetaan lajiin ja huippuampujiin tarjoamalla 
mahdollisuutta kokeilla eri lajeja. Painopistemediat ovat Yle, Suomen Tietotoimisto STT, Helsingin Sanomat, MTV3 
sekä Nelonen, jonka osana on Urheilukanava.  
 
Tavoitteet:   Jokainen yhteistyökumppani tutustutetaan olympiaurheilijoihin ja  

sitoutetaan lajiin 
Toimenpiteet: Yhteisten tilaisuuksien järjestäminen, ampumisen tarjoaminen  

yhteistyökumppaneille 
 
11.5. Lajimarkkinointitapahtumat 
 
Vuotuista ampumaurheiluviikkoa vietetään jälleen toukokuussa 23. - 29.5 2011. Viikon aikana seurojen alue- ja 
lajijaostojen toivotaan järjestävän ampumaurheilun esittelytilaisuuksia. Liitto tukee seuroja ja alue- ja lajijaostoja 
lajimarkkinointitapahtumien järjestämisessä sekä alueellisiin ja paikallisiin tapahtumiin osallistumisessa 
tuottamalla esitteitä ja markkinointimateriaalia. 
 
Toimintavuoden aikana osallistutaan vähintään kahteen valtakunnalliseen suurtapahtumaan yhdessä alue- ja 
lajijaostojen kanssa: GoExpo -messut 11.-13.3.2011 Helsinki ja  Farmari, Suomen maatalousnäyttely, 1.-3.7.2011 
Pori. 
 
11.6. Tilastointi 
 
Kaikki tilastokelpoisten kilpailujen tulokset tilastoidaan sähköiseen muotoon. Tilastoinnin julkaiseminen tapahtuu 
yhteistyössä kilpailuvaliokunnan kanssa. Tulevaisuudessa uusi rekisteriohjelma mahdollistaa tehokkaamman 
sähköisessä muodossa tapahtuvan tulostilastoinnin. 
 



  
 
Tavoitteet: Tiedon jakaminen ampumaurheilusta harrastuksena, saada uusia harrastajia seuroihin, 

tiedon jakaminen ja seurojen auttaminen ympäristöasioissa 
 
Toimenpiteet: Lajiesitteiden, tilastojen sekä markkinointi- että ympäristömateriaalien tuottaminen, 

valtakunnallisiin tapahtumiin osallistuminen, uuden rekisteriohjelman hyödyntäminen. 
 
 
 

12. PALKITSEMISET JA HUOMIONOSOITUKSET 

 
Liiton järjestö- ja kilpailutoiminnan palkitseminen perustuu liittovaltuuston hyväksymään palkitsemissääntöön. 
Liiton ansiomerkkejä ovat pronssinen, hopeinen ja kultainen ansiomerkki, joita seurat ja jaostot voivat hakea 
liittohallitukselta.  
Urheilijoilla on vastaavasti Ampujan pronssinen, hopeinen ja kultainen ansiomerkki sekä kultainen ansiomerkki 
jalokivellä varustettuna.  
 
Liiton korkein huomionosoitus on SAL:n Kultaviiri. Kultaista viiriä ei voi hakea, vaan sen myöntää liittohallitus 
ilman hakemusta. 
 
Lisäksi urheilijoilla on oma hallituksen hyväksymä arvokisamenestykseen perustuva palkitsemisjärjestelmänsä. 
Seurat voivat hakea myös  SAL:n Ympäristöpalkintoa, joka on suuruudeltaan 2000 €. Palkinto voidaan myöntää 
seuralle tai myös yksityishenkilölle. Palkintoa haetaan SAL:n ympäristö-valiokunnalta ja siitä päättää SAL:n 
hallitus. 
 
Huomionosoituksia jaetaan liitovaltuuston ja SAL:n kokousten yhteydessä sekä Vuoden Parhaiden 
palkitsemistilaisuudessa ns. Grande Finalessa 2011.  
 
Nuorisovaliokunta valitsee vuoden Kultahippuampujan, -ohjaajan ja seuran marraskuussa. Lajijaostoja ja 
aluejaostoja kehotetaan palkitsemaan myös nuoria ja nuorisotoiminnassa mukana olevia toimijoita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

13. LAJIJAOSTOJEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT 2011 
  
 

13.1. KIVÄÄRIJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 
 
Yleistä 
Vuodelle 2011 kiväärijaoston tavoitteena on kehittää ja toimeenpanna seurojen järjestäminä mielenkiintoisia 
kilpailutapahtumia kivääriampujille.  
Tapahtumat pyritään saamaan sellaisiksi, että niihin saadaan yleisöä seuraamaan huippuampujien loistavia 
kilpailusuorituksia. 
 
Kokoukset 
Kauden aikana jaosto pitää 2-5 kokousta. Lisäksi kokoonnutaan asioiden sitä vaatiessa. Kokoukset pyritään 
järjestämään edellisten vuosien tapaan suurempien kansallisten kilpailujen, SM- kilpailujen tai jonkin muun 
suurtapahtuman yhteydessä.  
      
Kilpailut 
Joukkuesarjakilpailut toimeenpannaan kotiratakilpailuina talven aikana 10m ilmakiväärillä sekä 10m ilmakiväärin 
3x20 laukauksen osalta.  
Kesällä toimeenpannaan 50m kiväärillä makuun sarjakilpailu, niin ikään kotiratakilpailuna. 50m kiväärin 
sarjakilpailussa on joukkuekilpailun lisäksi myös henkilökohtainen sarjakilpailu.  
 
Kauden aikana on suunnitteilla myös 50m kiväärin polvisarjakilpailu. 
 
Uutena kilpailumuotona tullaan kokeilemaan sekasarjajoukkuekilpailua.  
Joukkue olisi viisijäseninen siten, että siinä ampuisivat tyttö ja poika (nuorten sarjat), nainen ja mies (N ja Y-sarjat) 
sekä yksi ikäsarjalainen (50 ja +).  
Kilpailu pyritään liittämään jonkin muun kilpailun yhteyteen. 
 
Tiedotus 
Jaoston tiedottaminen tapahtuu Urheiluampuja-lehdessä sekä liiton www- sivuilla. 
Järjestäytymiskokouksessaan jaosto valitsee tiedotusasioista vastaavan henkilön. 
 
Yhteistoiminta 
Eri lajijaostojen kanssa pyritään järjestämään tapahtumia sekä kilpailuja. 
Yhteistyötä tullaan entisestään kehittämään valiokuntien ja lajijaostojen välillä, etenkin nuorisovaliokunnan 
kanssa. Tavoitteena on saada tukisarjalaiset pysymään hienon ja kehittävän lajin parissa ja jatkamaan harrastusta 
pitkälle tulevaisuuteen. 
 
Talous 
Jaoston tulot muodostuvat pitkälti liiton myöntämästä tuesta. 
Pääosan kuluista muodostaa jaoston kokous- hallinto- ja matkakulut.  
Vuoden parhaiden palkitseminen lajiparlamentissa sekä parlamentin valmistelut, muodostavat myös kohtalaisen 
menoerän. Kuluja saattaa syntyä lisäksi mahdollisista jaostolle tehtävistä hankinnoista sekä toimintaan liittyvistä 
asioista. 
 
 

13.2. PISTOOLIJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 
 
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 liittovaltuuston hyväksymään liiton talousarvioon. Varoja hankitaan pistoolilajien 
sarjakilpailuilla.  
Menot aiheutuvat kokouskuluista, palkitsemisista ja mahdollisista kilpailuiden sekä pistoolilajien  
valmennustoiminnan organisointikuluista. 
Liiton tuki jaoston toimintaan on 2000 €. 
 
Kansainvälinen toiminta 
Jäsenistöä kannustetaan osallistumaan kokemusten kartuttamiseksi kaikkeen kansainväliseen niin kilpailu-,  
harjoittelu- kuin tuomaritoimintaankin. 
                       
 Järjestötoiminta 
Jatketaan ja kehitetään liiton internet-sivujen käyttöä pistooliosiossa. 
Jaosto tekee yhteistyötä seurojen kanssa ruutiasekilpailujen järjestämiseksi talvikaudella. 
 
 
 

13.3. LIIKKUVAN MAALIN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 
 
Kilpailutoiminta 
Katso liikkuvan maalin kilpailukalenteria netissä (www.ampumaurheiluliitto.fi/lajit/riistamaali).  
 
Valmennustoiminta 
Markkinoidaan liiton valmentajakoulutusta ja pyritään saamaan seuroihin lisää koulutettuja valmentajia. 

 
Leiritys ja koulutus 
Leiritys painottuu pääsääntöisesti nuoriin. Leirityksen hoitaa Ville Häyrinen. Tiivistetään yhteistyötä SML:n kanssa 
esim. Metso-leirien yhteydessä. 
 
Talous 
Talousarvio pysyy Suomen Ampumaurheiluliiton tuen puitteissa, liiton tuki jaoston hallintokuluihin on 2000 
euroa. 
 
Jaoston kokoukset 
Järjestetään puhelinkokouksia tarpeen mukaan, sekä yksi kokous lajiparlamentin yhteydessä 
  
 

13.4. HAULIKKOJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 
 
Yleistä 
 
Haulikkojaosto toimii SAL:n ohjeistuksen mukaisesti lajin uusien kykyjen etsijänä, lajin tunnetuksi tekijänä ja 
lajiasiantuntijana lausunnonantajana. Jaosto kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta, 
järjestäytymiskokous pidetään heti alkuvuodesta. Kokouksiin kutsutaan myös ns. asiantuntijajäseniä. SM- ja 
ranking-kilpailujen järjestäjille laaditaan toimintaohjeet.  
Tiedotusta mm. jaoston sivuilla kehitetään edelleen, sivujen päivittäjäksi nimetään jaoston jäsen.  
 
Kilpailutoiminta 
 
Huippu-urheilun osalta toimintasuunnitelma on kirjattu toisaalle.  
Haulikkojaosto on kirjannut toimintasuunnitelmaan muut kilpailutoiminnot seuraavasti: 
 
 



  
 
Vuoden 2011 kilpailut:  
 

Aika Kilpailun nimi Lajit ja sarjat Luokitus Seura Paikkakunta 

      

7.-8.5. Mäntsälä GP 
Trap 125 + finaali, N, Y20, Y, 
Y55 Ek. MKMS Mäntsälä 

      

7.-8.5. Nasta GP 2011 
Skeet, Y15, Y17, Y20, Y, Y55, 
Y65,     

  Y70, N, N20 Ek. HyMa Hyvinkää 

      

14.5. HELA-COMPAK 
Compak-Sporting 100 
kiekkoa  KSA Jyväskylä 

  Y17, Y20, Y, N, Y55 ja Y65    

      

14.-15.5. Kajaani Skeet 
Skeet, N, N20, Y15, Y17, 
Y20,Y,  Ek. KajA Kajaani 

  Y55, Y65    

      

28.-29.5. Jyväskylä skeet Skeet Ek. KSA Laukaa 

      

11-12.6. Polar Grand Prix     

 
European Shotgun 
Cup Kaksoistrap, trap ja seet Ek. LAS Hollola 

      

18.-19.6. Finlandia GP Skeet ja trap 125 kiekkoa    

  Y, Y55, Y15, Y17, Y20 ja N Ek. SSG Sipoo 

      

18-19.6. 
Green Trail Cup 
2011 Kaksoistrap Y, Y20, Y55 ja N Ek. SiUra Siilinjärvi 

      

28.6.-3.7. 
International Junior 
Shotgun Cup 

Kaksoistrap, skeet ja trap, 
Y20 ja N20 KV. OSU Orimattila 

      

2.-3.7. 
Finlandia open 
compac Compak sporting, N, Y, Y17, Y20, Y55    

  ja Y65 Ek. SSG Sipoo 

avoin Sako-Beretta GP 
Skeet,Trap,  Y, N,  Y17, 
Y15,Y70 Ek P-HA  

   Y50, Y60 Ei ek   

      

2.-3.7. SM kans.trap Ikäkausisarjat SM SiUra Siilinjärvi 

      

      

16.- 17.7. St Michel Skeet 
Skeet, Y17, Y20, N,  Y, Y55 ja 
Y65 Rk MA Mikkeli 

      

16.-17.7. 
Pohjolakiekko (200 
kiekkoa) 

Trap, A, B ja C (normaali kisa 
) Av. Alueell. OSU Orimattila 

      

17.7. Nastatuplat Kaksoistrap, A ja B Ek. OSU Orimattila 



  
 
      

23.-24.7. SM Sporting Kansallinen Sporting       

    Y17, Y20, Y55, Y65, Y ja N SM OMAS Oulu 

      

23.-24.7 SM Kansallinen trap Yleinen SM OSU Orimattila 

      

29.-31.7. SM Automaattitrap Kaikki sarjat SM SiUra Siilinjärvi 

      

6.-7.8. SM trap  Trap Yleinen SM LAS Hollola 

      

6.-7.8. 
SM Skeet / SSG:n 
50v juhlakisa Skeet, yleinen SM SSG Sipoo 

      

13.-14.8. SM trap Ikäkausisarjat SM SiUra Siilinjärvi 

      

13.-14.8. SM Skeet Ikäkausisarjat SM HyMa Hyvinkää 

      

20-21.8 SM kaksoistrap kaikki sarjat  SM OSU Orimattila 

      

27.-28.8. 
Promatic Gran Prix 
2011 Trap, Y, Y20, Y55 ja N Ek. SiUra Siilinjärvi 

      

3.-4.9. Superfinaali  Trap ja skeet Ek. LAS Hollola 
 
 
Ranking-maksut pidetään ennallaan 5€ (125 kiekkoa) ja 3€ (75 kiekkoa), sarjojen voittajille jaetaan palkintoina 
noin 50% tukimaksukertymästä. 
Sporting-ranking kilpailut määritetään, kun hakemukset on saatu. Palkitsemisessa noudatetaan 2010 
jakoperusteita. 
Ranking tilastot pidetään ajan tasalla jaoston sivuilla. Ranking tilastojen pitäjät ovat Tomas Piippola (sporting), 
Timo Laitinen (skeet) ja Aarne Klemetti (trap). 
Hankitaan kunniapalkinnot kaikille sarjoille. Kiertopalkintona on vain yleisen sarjan pokaali. 
 
International Junior Cup 
 
Ensi vuonna Suomessa järjestetään 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). 
 
Liikuntavammaisammunta 
Vuonna 2011 kaikkien SM-kilpailujen ikäkausisarjoissa pitää järjestää myös liikuntavammaisten sarjat kuten 
edellisenäkin vuonna. 
 
Lajin markkinointi 
Haulikkoammunnan uuden esitteen tekemisestä keskustellaan parlamentissa ja päätökset kirjataan 
toimintasuunnitelmaan. 
Haulikkojaoston jäsenet ja joukko muita haulikkoammunnan harrastajia osallistuu eri messutapahtumissa lajin 
esittelyyn. GoExpo- (11.-13.3.2011) ja Farmari-näyttelyssä Porissa (1.-3.7.2011) jaosto on mukana. Muihin 
vastaaviin tapahtumiin osallistutaan jaoston erillisillä päätöksillä. 
Haulikkoammuntasimulaattorin käyttö ja suosio on vakiintunut vuoden aikana. Seurat ovat vuokranneet sitä 
aktiivisesti erilaisiin koulutustilaisuuksiin. Tätä toimintaa jatketaan edelleen. 
 
 



  
 
Naisten haulikkoprojekti 
Toimintaa jatketaan edelleen ja jatkossa projektin aktiiveista pyritään saamaan projektille vetäjä. Projektin 
yhdyshenkilönä on jaoston jäsen. 
 
Tuomarikoulutus 
Haulikkojaosto järjestää YT-kurssin keväällä tarpeen mukaan. Kansainvälinen tuomarikurssi järjestetään 
helmikuussa Vierumäellä. 1 ja 2 lk. kursseja järjestetään ainakin Etelä-Suomen ja Hämeen alueilla, tiedotus 
kursseista julkaistaan jaoston sivuilla. 
 
Talous 
Jaoston talous perustuu liiton toiminta-avustukseen sekä jaoston järjestämien tuomarikurssien tuotoista. 
Haulikkoammuntaesite tehdään niin, ettei siitä aiheudu kuluja. Ranking- ja SM kilpailuista kerätyillä tukimaksuilla 
katetaan ranking-palkinnot ja tuetaan valmennus- ja kilpailutoimintaa mm. nuorten Suhlin matkaa 1500 € 
(joukkueenjohtajan kuluja) 
Jaoston jäsenien parlamenttikulut korvataan. 
Messuille SAL:n osastolla toimivien henkilöiden kulut korvataan SAL:n harrastemäärärahoista. 
 

   
 

13.5. SILUETTIJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 
 

Tavoitteet 
 
Kilpailulliset tavoitteet 
Päätavoitteina on menestyminen vuoden 2011 EM-kilpailussa Heinolassa. Jaoston tavoite on saada hyvä  tulos 
mitaleiden muodossa EM-kilpailussa sekä pitää Suomi kärkimaiden joukossa. Edellisten MM-kilpailuiden 
kokemuksen myötä  ampujille on tarkoitus järjestää kaksi leiriä (TaSA,TorSA) tulevan talven ja kevään aikana . 
Tavoite on saavuttaa lähes sama henkilökohtaisten mitalien määrä kuin edellisissä EM-kisoissa, sekä saavuttaa 
kaikille kuudelle joukkueelle mitalisija. Pistoolilajeissa on tavoitteena yksi joukkuekulta. 
  
Muut tavoitteet 
Kansainvälisiin kilpailuihin luodaan selvä ja etukäteen tiedossa oleva karsintajärjestelmä. 
Tiedottamista kehitetään koskien tuloksia, lajia sekä tekniikkaa. 
 
Lajin kehittäminen ja harrastuksen lisääminen 
Lajin kehitys ei ole taantunut eikä myöskään mittavammin kasvanut. Uusia ampujia on osallistunut kilpailuihin. 
Jaosto pyrkii jatkamaan tätä myönteistä kehitystä. Jaosto toivoo että ampujat jaksaisivat motivoitua kilpailuihin, 
kuten PM-, SM-ja kansalliset kilpailut.  
Ilma-aseiden alustavat säännöt olivat tarkastelun kohteena IMSSUn kokouksessa Etelä-Afrikassa . Kun säännöt  
saadaan Suomeen, niin kokemukset, jotka saimme kun Sipoossa ammuttiin koko vuosi ko.aseilla, viedään 
eteenpäin. 

 
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. Suomi pyrkii saamaan yhden AETSMin varapuheenjohtajan paikan. 
Vaikutusmahdollisuudet tehtäviin päätöksiin ovat kuitenkin olemassa, henkilökohtaisten suhteiden kautta.  Nämä 
luottamustehtävät tulee hoitaa hyvin ja olla ajattelematta omia henkilökohtaisia intressejä, ja aina laittaa lajin 
tulevaisuus etusijalle. 
 
 



  
 
13.6. MUSTARUUTIJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 
  
Jaoston tavoitteet 
Kehittää lajia ampujien, jäsenyhdistysten ja liiton tarpeiden mukaisesti ja järjestää 
tarpeen mukaan lajiin liittyvää koulutusta ja valmennusta. Kannustaa seuroja etsimiään 
mukaan uusia ampujia lajin harrastus-, kilpailu ja seuratoimintaan. 
 
 
Kotimainen kilpailutoiminta 
Mustaruutijaoston alaiset seurat tulevat järjestämään 6-7 kilpailua sekä SM-kilpailut. 
 
Kansainvälinen kilpailutoiminta 
Huolehtia yhteydenpidosta kansainväliseen lajiliittoon ja ilmoittaa halukkaat osanottajat 
PM- ja EM-kilpailuihin. Vuoden 2011 EM-kilpailujen järjestäminen. 
 
Valmennustoiminta ja Tuomarikoulutus 
Järjestetään mustaruutiammunnan valmennusleiri ja tuomarikurssi. 
 
Jäsenhankinta 
Jaosto esittäytyy omalla osastollaan Arma Åboa asemessujen yhteydessä. 
Seuroja kannustetaan esittelemään lajia omilla alueillaan olevissa tapahtumissa. 
Seuroja kannustetaan jäsenhankintaan 
 
Tiedotustoiminta 
Jaoston kotisivuilla, Urheiluampuja-lehdessä ja sähköpostin välityksellä tiedotetaan 
ajankohtaisista asioista. 
 
Varainhankinta 
Panostetaan EM kilpailujen järjestämiseen ja kisajulkaisun mainosten myyntiin. 
Kisojen tuotto jaetaan talkoisiin osallistuneille seuroille sekä osa varoista jätetään 
jaoston toiminnan pyörittämiseen. 
 
 

13.7. PRACTICAL-JAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 
 
Yleistä 
IPSC eli Suomessa vakiintuneesti ilmaistuna practical – ammunta on yksi Suomen 
Ampumaurheiluliiton lajeista. IPSC Region Finland tarkoittaa SAL:n jäseniä, jotka ovat 
suorittaneet hyväksytysti lajin peruskurssin ja ovat siten rekisteröityneitä Turvallinen 
Ampuja -listalla. IPSC Region Finlandin käytännön toimintaa hallinnoi demokraattisesti 
valittu SAL:n practical –jaosto, jota kutsutaan kansainvälisesti IPSC Region Finland: 
Regional Directorate. IPSC Region Finlandin kansainvälisistä yhteyksistä ja edustuksesta 
vastaa jaoston puheenjohtaja eli Regional Director. 
 
Jaoston toiminta vuonna 2011 
Lajia tukeva toiminta 
Jaosto toimii Turvallinen Ampuja -listan ylläpidosta vastaavana sekä ylläpitää lajin www – 
sporttisaittisivuja. Jaosto vastaa myös ranking -listan ylläpidosta, kilpailutoiminnan 
koordinoimisesta ja kilpailujen level III – luokitusten saamisesta yhteistyössä kilpailujen 
järjestäjien kanssa. Jaosto vastaa myös maajoukkueiden nimeämisestä arvokilpailuihin. 
Jaosto kokoontuu vuonna 2011 ainakin kuusikertaa. 
Jaosto vastaa myös peruskurssin materiaalin kehittämisestä. 
 
Lisäksi jaosto toimii hyvässä yhteistyössä Suomen Ampumaurheiluliitto ry:n alaisuudessa 
lajin kehittämisessä kansainvälisen liiton IPSC:n lajisääntöjen mukaisesti. 



  
 
Tavoite on myös kehittää liiton kanssa lajia tukevia toimistopalveluja. Selvitetään samoin 
mahdollisuuksia kehittää keskitettyä valmennustoimintaa (kurssimuotoista) lajin 
harrastajien ja kilpailijoiden osaamisen lisäämiseksi kansallisen ja kansainvälisen tavan 
mukaisesti, muiden lajien tapaan. 
 
Puheenjohtaja, regional director, RD 
edustaminen kv. Liitossa 
kv. Kilpailujen osallistumisen järjestelyt 
level III luokitukset 
kv. Maksuliikenteen koordinointi 
valmennus ja koulutus 
 
Varapuheenjohtaja 
kansallisen kilpailutoiminnan koordinointi 
RD:n sijainen 
Kansallisen maksuliikenteen koordinointi 
Peruskurssien koordinointi 
 
Sihteeri 
jaoston kokousten koolle kutsuminen, esityslistojen laatiminen, pöytäkirjojen tekeminen 
parlamentin kutsut, esityslistat ja pöytäkirjat 
 
Tiedottaja 
kilpailukalenteri 
tulosarkisto 
ajankohtaisista asioista tiedottaminen 
peruskurssien tiedotus 
lehtiartikkelien valmistus ja tarkistus 
 
www-vastaava 
www-sivujen visuaalinen ja tekninen kehitys sekä ylläpito 
TARHA:n kehitys 
Ampujailmoitusten syöttäminen TARHA:an 
Ilmoitukset jatkossa osoitteeseen ipscfin@gmail.com 
  
Kilpailutoiminta Suomessa 
Vuonna 2011 tavoitteena on järjestää seuraavat Suomen Mestaruuskilpailut (level III): 
- Pistoolilajien Suomen Mestaruuskilpailut 
- Haulikkopracticalin Suomen Mestaruuskilpailut 
- Kivääripracticalin Suomen Mestaruuskilpailut 
- SM Tournament 3-gun 
 Vuonna 2011 tavoitteena on järjestää seuraavat Pohjoismaiden Mestaruuskilpailut (level III): 

- Pistoolipractical standard ja revolver divisioonissa 
- Haulikkopractical 

 
Kilpailutoiminta ulkomailla 
Vuonna 2011 järjestetään seuraavat arvokilpailut ulkomailla: 
- Pohjoismaiden mestaruuskilpailut pistoolilajeissa 
- Pohjoismaiden mestaruuskilpailut kiväärilajeissa (Tanska) 
- Pistoolilajien MM, Rhodos 
Maajoukkueet arvokilpailuihin määritellään karsintakriteerien perusteella. Tavoitteena on, että liitto myöntäisi 
stipendin joukkueelle. 
 
Tavoitteet 
Tavoitteet IPSC Region Finland 



  
 
Regionin jäsenmäärässä tavoite vuonna 2011 on nostaa jäsenmäärää 10 %.   
 Jäseniä odotetaan siis olevan noin 1900. 
Kilpailuissa tavoitteena on saavuttaa seuraava tulostaso: 
- Pohjoismaiden mestaruuskilpailut pistooli: kaksi henkilökohtaista mitalia, joukkuemitali 
- Pohjoismaiden mestaruuskilpailut kivääri: neljä henkilökohtaista mitalia ja 2 joukkuemitalia. 
- MKM-kilpailut, ampujia 10 parhaan joukossa, joukkuemitali. 
 
NROI Finland 
NROI Finland toimikunnan tehtävät on määritelty IPSC Region Finland ohjesäännössä. Toimikunnan tehtävänä on 
valvoa kansainvälisen tuomarikoulutuksen toteutumista Suomessa, antaa yksinomaisesti sääntötulkintaohjeita ja 
vastata säännöistä yleisesti. 
 
Koulutustoiminta 2011 
Vuonna 2011 järjestetään kaksi kansallista level 1-tuomarikoulutustapahtumaa. Koulutuspaikat pyritään jakamaan 
tasaisesti eri osiin maata. Koulutukset pyritään järjestämään tammi-huhtikuun aikana. 
NROI Finland pyrkii suunnittelemaan ja organisoimaan lisäksi oman koulutustapahtuman, joka on suunnattu jo 
toimiville tuomareille. Kurssin Tavoite on nostaa osallistujien ammattitaitoa sekä päivittää sääntötulkintoja. 
Suunniteltu toteutusajankohta on maalis-huhtikuussa 2011 myöhemmin ilmoitettavalla paikkakunnalla. 
Tuomaritoiminta 2011 
Kotimaa: NROI Finland jatkaa kilpailun järjestäjien tukena olemista mm. avustamalla stagesuunnittelussa ja 
avustamalla kilpailun laadukkaassa läpiviennissä. 
Ulkomaat: NROI Finland kannustaa tuomareitaan vierailemaan ja työskentelemään kansainvälisissä kilpailuissa. 
Tavoite on, että 4-5 suomalaista tuomaria työskentelisi ulkomailla toimitsijatehtävissä level III- ja korkeammissa 
kilpailuissa. Erityisesti kannustetaan Suomen NROI:n jäseniä hakeutumaan työskentelemään lajin MM-kisoissa 
Kreikassa. 
 
 Talousarvio vuodelle 2011 
Jaosto on laatinut talousarvion vuodelle 2011. Liiton tuki jaoston hallinnon kuluihin on 2000 €. 
Mahdolliset kilpailuavustukset myönnetään erikseen. 
 

13.8. KASA-AMPUMAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 
 
Yleistä 
Kasa-ammunta rantautui Suomeen reilut pari vuosikymmentä sitten. Eniten harrastajia se on saanut Keski-
Pohjanmaalta. Tämän hyvän harrastuksen leviämistä on kuitenkin haitannut ampumaratojen puute. Erityisen 
kipeänä tämä seikka tunnetaan pääkaupunkiseudulla. Viikinmäen ampumaradan lopettamisen jälkeen kunnalliset 
päättäjät eivät ole pystyneet tekemään toimenpidekelpoista päätöstä eri ampumalajeja palvelevan ampumaradan 
rakentamisesta.. 
 
Kasa-ammunnan merkitys ampumaurheilun yleiselle välinekehittelylle 
Kasa-ammunnassa pyritään sanan varsinaisessa merkityksessä äärimmäiseen tarkkuuteen. Se edellyttää muun 
ohessa aseen kaikkien komponenttien erittäin korkeaa tasoa. Kivääreissä käytettävien korkealaatuisten, 
ruostumattomasta teräksestä valmistettujen piippujen merkitys on ratkaiseva. Kasa-ampujat tarjoavatkin 
mielellään sekä asekehittelyn, latauksien hakemisen että ratkaisevan tärkeän tuulen luvun tietoutta myös muille 
kivääriampujille. Tämä on pysyvä teema joka vuosi. 
 
Kilpailut 
Tulevana vuonna eli vuonna 2011 järjestetään Ranskassa maailmanmestaruuskisat. Sinne osallistuu Suomestakin 
valintakilpailujen perusteella valikoitunut, kovatasoinen joukkue johtajanaan Jari Laulumaa. 
Myös pienoiskivääriaseiden kasa-ammunta on alkanut yleistyä Suomessa. Siitä parhaana osoituksena lienee 
Tsekin tasavallassa kuluneena kesänä saavutettu joukkuemestaruus. Hyvä te kaikki Murisojat ! Kasa-
ammuntajaoston aikaisempi puheenjohtaja Jens Lågas on vaikuttanut vahvasti tämän lajin kehitykseen, 
muitakaan puuhapettereitä tai puuhaliisoja aliarvioimatta. Tulevana toimintavuotena suomennetaan 
pienoiskiväärin kansainväliset säännöt. Myös tutkitaan mahdollisuuksia kehittää ilmakivääriammuntaa. 



  
 
Kotimaisella ja perinteisellä pohjoismaisella yhteistyötasolla kilpailutoiminta jatkuu kaikilla eli 100, 200, 300 ja 600 
metrin matkoilla likimain entiseen tapaan. Myös useita pienoiskiväärin kasa- ja pistepiekkarikisoja järjestetään. 
Vuoden 2011 kilpailukalenteri on julkaistu kasa-ampujien nettisivulla osoitteessa 
http://www.benchrest.fi/view.php?loc_id=6  
 
 
Yhteistoiminta Ampumaurheiluliiton kanssa 
Yhteistoiminta on varsin vakiintuneella pohjalla ja tulevan toimintavuoden aikana sitä pyritään vielä kehittämään. 

Liitolta on saatu jaostolle taloudellista tukea, joka perustuu myös liiton ja sen kanssa yhteistyösopimuksen 

tehneiden kumppanuusyritysten sponsoritukeen. Toivotaan myös, että jaosto voisi esittää liitolle kasakaupalla 

uusia Suomen ennätyksiä vahvistettaviksi. Jaoston taloudellista pohjaa pyritään edelleen parantamaan.  Jaoston 
edustajana liiton kilpailuvaliokunnassa jatkaa Marko Rautelin. 
 
Kilpailutoiminnan muu edistäminen 
Oleellista kasa-ammuntaharrastukselle ovat kunnolliset radat. Eteläisessä Suomessa on runsaasti urheiluampujia, 
mutta vain muutamia sopivia ratoja. Kasa-ammunta vaatii myös kunnollisia, betoni/teräsrakenteisia 
ampumapöytiä. Kuopion Karttulaan valmistuneeseen 50 metrin pienoiskiväärirataan valetaan 15 – 17 
ampumapöytää alkavan kevään aikana. 
Yksi oleellinen osa jaoston toiminnassa onkin alkavana vuonna 2011 osallistuminen uusien ampumaratojen sekä 
niiden laitteiden ja nykyistenkin ratojen kehittämiseen. Jaosto tuskin pystyy rahallisesti tuuppaamaan hankkeita 
eteenpäin, mutta tarjoaa nimenomaan asiantuntija-apuaan.  
 
Talous 

Jaoston talous perustunee varsin huomattavilta osin myös vuonna 2011 liitolta saatavaan kv-kilpailutoiminnan 
tukeen sekä muuhun toiminta-avustukseen. Omatoimista varainhankintaa kehitetään aikaisempien vuosien 
tapaan. 
 
 
 

14. ALUEJAOSTOJEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT 2011 
 

14.1. SAL:n ETELÄ-SUOMEN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 
 

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 (6). Jaoston 
jäsenistöstä valitaan sihteeri sekä muut vastuuhenkilöt.  
Alueen yleiset kokoukset pidetään lokakuussa ja maaliskuussa. Aluejaosto kokoontuu säännöllisesti, noin kerran 
kuukaudessa tai tarpeen mukaan.  
Hallintopalvelut, kuten kirjanpito, postitus ja kopiointipalvelut hankitaan SAL:sta.  
 
 Talous  
Jaoston tulot muodostuvat pääosin seuroilta perittävistä jäsenmaksuista ja ampumaurheiluliiton maksamasta 
tuesta. Rahankeräys tulee olemaan alueen suurin haaste vuonna 2011, jotta jaoston tuloja pystytään nostamaan.  
Menopuolella merkittävin panostus on nuorisotoiminnan monipuolisessa tukemisessa, vuoden 2011 suurin 
menoerä tulee olemaan nuorten valmennusryhmien toiminnan mahdollistaminen. Vuonna 2010 perustettiin 6  
valmennusryhmää lajeina pistooli, kivääri, haulikko ja riistamaali, joiden toimintaa jatketaan vuonna 2011.  
Alueen avustukset kohdistetaan pääpainoisesti nuorten toiminnan tukemiseen, mutta myös yli 20-vuotiaita 
ampujia otetaan mukaan vuoden 2011 alueleirityksiin.  
Talousarvion loppusumma 10 180 €. 
 
Ympäristö- ja ampumarata-asiat  
Alue seuraa edelleen ratojen ympäristölupatilanteen kehitystä. Alueen edustaja osallistuu pääkaupunkiseudun 
Ampumaratafoorumiin, jonka päämääränä on alueellisen ampumaradan rakentaminen.  
 
 Koulutus  
Pistooli- ja kiväärilajien tuomarikursseja järjestetään kaksi, tammikuussa ja syksyllä syys- lokakuussa. 
Tammikuussa voidaan järjestää myös riistamaalilajien kurssi, jos kysyntää on. Keväällä järjestetään haulikkolajien 
kursseja tarpeen mukaan, osaksi yhteistoiminnassa lajijaoston kanssa.  
Alue pyrkii myös järjestämään koulutustapahtumia ja seminaareja seurojen ja alueen lajivalmentajille entistä 
aktiivisemmin.  
 
 Nuorisotoiminta  
Aluejaosto jatkaa nuorisopäällikön johdolla alueen nuorten ampumaharrastuksen kehittämistä. Alueelle on 
nimetty 7 lajivalmentajaa vetämään nuorisoryhmiä seuraavasti:  
- tukiammunta pistooli  
- nuorisoammunta pistooli Y16/N16 - Y20/N20  
- tukiammunta kivääri  
- nuorisoammunta kivääri Y16/N16 - Y20/N20  
- riistamaali Y16/N16 - Y20/N20  
- haulikkolajit Y15 - Y20/N20  
 
Nuorisoryhmillä on tarkoitus kokoontua ja pitää 1-2 päivän pituisia leirejä noin 2-4 kertaa vuodessa. Lisäksi 
pyritään järjestämään koulutustilaisuuksia. Tavoitteena on saada Etelä Suomen alueen nuoret SM-mitaleille 
kaikissa nuorten lajeissa ja ikäluokissa Y15, Y16/N16, Y17, Y18/N18,Y20/N20 vuonna 2011.  
 
Kilpailutoiminta  
Aluejaosto päättää alueellisten ja aluemestaruuskisojen kilpailujen luvat.  

- 1.10.2011 – 31.3.2012 välisenä aikana järjestettävien kisojen hakemukset tulee toimittaa aluejaostolle 
30.4.2011 mennessä  
 
- 1.4.2012 – 30.9.2012 välisenä aikana järjestettävien kisojen hakemukset tulee toimittaa aluejaostolle 
30.09.2011 mennessä  

  
Aluejaosto pyrkii vaikuttamaan kilpailujen järjestäjiin, jotta nuorten tukisarjoihin saataisiin enemmän kilpailuja 
myös ruutikaudella.  
Kiväärin, pistoolin ja ilma-aseiden aluemestaruuskisoissa tulee järjestää nuorten tukisarjat.  
Vuoden 2011 aluemestaruuskisoja on myönnetty seuraavasti:  
 

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



  
 
14.2. SAL:n HÄMEEN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 
 
Yleistä 

Pääpaino toiminnassa tulee olemaan nuorisotoiminnassa, seurayhteistyön kehittämisessä 
ja tuomarikoulutuksessa. 

 
Hallinto 
Jatketaan nykyisillä nimikkeillä, ellei Hämeen aluekokous toisin päätä. 

 
Koulutus 
Järjestetään tuomarikoulutusta tarpeen mukaan, ainakin ennen SM-kilpailuja. 
Järjestetään nuorten ampujien ohjaajakoulutusta ampumakoulujen alkuun, tarpeen mukaan 
useilla paikkakunnilla. 
Järjestetään seuroille koulutusta kilpailuiden järjestämisestä aiheella ”Kilpailukutsusta 
tulosluetteloon”. 
Järjestetään tulosten tulkkauksen menetelmiin ja toimintatapoihin keskittyvä koulutus 
alueen tuomareille. 
Järjestetään ainakin yksi yksipäiväinen leiri jolla tarjotaan mahdollisuus kokeilla 
mahdollisimman montaa eri ampumalajia. Alustavana paikkana Nokia ja aikana 
kesäkausi. Leirille pyritään järjestämään asiantuntijaluento. 
Järjestetään ampumakorttikoulutuksia. 
 
Nuorisotoiminta 
Tiivistetään yhteistyötä nuorisotoimintaa tekevien seurojen kanssa sekä pyritään 
edistämään näiden seurojen välistä yhteistoimintaa. 
Pyritään parantamaan järjestettävistä tapahtumista tiedotusta henkilökohtaista viestintää 
lisäämällä. 

 
Kilpailut 
Järjestetään aluemestaruuskilpailut kaikissa lajeissa, myös tukisarjoissa. 
Järjestetään sarjakilpailut pistooli-, kivääri- ja liikkuvanmaalinlajeissa. 
Kannustetaan seuroja järjestämään kilpailuihin sarjat myös tukiampujille. 
 
Valmennus 
Järjestetään leirejä nuorille sekä ilma- että ruutiaseilla. 

 
Ympäristö ja olosuhteet 
Otetaan osaa alueella käytävään ympäristökeskusteluun. 

 
Talous 
Alueen tulot muodostuvat pääasiassa leirimaksuista, tuomarikoulutuksesta, 
ohjaajakoulutuksesta ja liiton tuesta. 
Alueen menot muodostuvat pääasiassa ohjaajien ja kouluttajien kulukorvauksista sekä 
toiminnan yleisistä kuluista. 
Talousarvion loppusumma 8050 €. 
 
 
 

14.3. SAL:n ITÄ-SUOMEN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 
 
Yleistä 
Jaosto toteuttaa liiton strategiaa alueellisella tasolla. Jaosto pyrkii kehittämään ja ideoimaan järjestelmää, jolla 
saadaan koottua seuroilta paremmin tietoja tapahtumista. Kilpailutoiminnassa haetaan uusia seuroja 
aluemestaruuskilpailujen järjestäjiksi, ja aktivoidaan seuroja järjestämään kilpailuja ja muita tapahtumia, joilla 



  
 
edistetään ampumaurheilua. Jaosto valvoo myöntämiensä kilpailujen osalta sääntöjen toteutumista, erityisesti 
tiedotuksen ja tulosluetteloiden osalla. 
 
Kehitetään alueen kotisivuja tavoitteena niiden käytön lisääminen ja parempi alueen seurojen ja jäsenistön 
tavoittaminen. Tavoitteena on pitää kotisivut päätiedotuskanavana alueella tapahtuvasta toiminnasta.  
 
Koulutus 
Alueella järjestetään I ja II-lk tuomarikoulutusta tarpeen mukaan kaikissa lajeissa. Koulutustilaisuuksia järjestetään 
ainakin yksi Pohjois-Savon ja yksi Pohjois-Karjalan puolella pistooli- ja kiväärilajeissa, sekä muissa lajeissa 
kysynnän mukaan. Seuroille järjestetään myös muuta koulutusta resurssien ja kysynnän mukaan esim. koulutusta 
kilpailujen järjestämisestä. Muu koulutus toteutetaan seurakäynnein ja leirien muodossa.  
 
Nuorisotoiminta 
Aluejaosto aktivoi alueensa seurojen nuorisotoimintaa tukemalla tai järjestämällä esim. koulutus- ja 
leiritoimintaa. 
 
Kilpailutoiminta 
Alueella järjestetään aluemestaruuskilpailut kaikissa lajeissa ja molemmissa maakunnissa kultahippukarsinnat. 
Joensuussa järjestetään Kultahippu SM-kisat ruutiaselajeissa kiväärissä ja pistoolissa. Seurat järjestävät omia 
mestaruuskilpailujaan ja lisäksi muita perinteisiä kilpailuita kuten Karelia Match – ammunnat Joensuussa, 
Hukkavaaran malja Nurmeksessa ja kalakukkoammunnat Kuopiossa.  
 
Valmennus 
Haulikkolajeissa Seppo Mahlamäki Siilinjärveltä jatkaa kaudella 2011 aluevalmentajana päävastuualueenaan trap-
lajit, muita aluevalmentajia etsitään. Pääpaino valmennustoiminnassa on nuorissa, mutta kannustetaan myös 
ikämiessarjojen ampujia jatkamaan aktiivista ja tuloksellista kilpailutoimintaansa. Alueen seuroista osallistutaan 
mahdollisuuksien mukaan liiton järjestämille leireille koti- ja ulkomailla. 
 
Ympäristö ja olosuhteet 
 
Jaosto seuraa ratatilanteiden kehitystä, ja osallistuu seurojen lisäksi edunvalvontaan, jotta saamme säilymään 
vähintään nykyisen tason ampumaurheilun harrastusmahdollisuuksissa. Jatketaan ratojen kartoitusta 
seurakyselyjen avulla.  
 
Edunvalvonta 
Jaosto toimii yhteistyössä ympäristökeskuksien ja viranomaisten kanssa, jotta nykyiset ulkoradat säilyisivät 
yleiskaavoissa ampumaratoina. 
 
Määrät 
Alueelta osallistutaan liittovaltuuston kokoukseen, sekä muihin SAL:n järjestämiin tilaisuuksiin.   
 
Palkitsemiset 
Alue ei toistaiseksi tue yksittäisiä ampujia palkinnoin tai stipendein vaan tukee suoraan seurojen nuorisotyötä 
parhaaksi katsomallaan tavalla. 
 
Talous 
Jaoston tulot perustuvat pääsääntöisesti tuomarikurssien ja koulutustilaisuuksien tuloihin ja SAL:lta saatavaan 
avustukseen. Tuloilla katetaan jaoston toimintaa. Mahdollisuuksien mukaan pyrimme tukemaan urheilu- ja 
valmennustoimintaa.  Talousarvion loppusumma 2500 €. 
 
 
 
 
 
 



  
 
14.4. SAL:n KAAKKOIS-SUOMEN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 
 
Yleistä  
Aluejaoston toiminta jatkuu vuonna 2011 aiempien vuosien kaltaisena, pääpainon ollessa kahdella  
Tanhuvaaran urheiluopistolla järjestettävällä leirillä. Maakunnallisten ulkorataruutileirien  
järjestämistä tuetaan, mikäli halukkaita järjestäjiä löytyy.   
Jaoston kouluttajat ja valmentajat tekevät edelleen seuroihin koulutus- ja tietoiskuja. Tavoitteena on kohottaa 
seuraohjaajien ja –valmentajien tieto- ja taitotasoa sekä samalla pyrkiä ohjaamaan mahdolliset lahjakkuudet 
suunnitelmallisen harjoittelun pariin. 
 
Hallinto  
Vuonna 2011 jaostoon kuuluvat Marko Leppä,  Jorma Hyrkkänen,  ja Jaana Parviainen. Jaoston  
lopullinen kokoonpano päätetään alueen syyskokouksessa. Valituksi tulivat puheenjohtajaksi  
Jaakko Puisto ja jäseneksi Pertti Sinkko ja Matti Hahl 
 
Koulutus  
Seurat voivat halutessaan pyytää ohjaajakoulutusta myös jaostolta, mikä toteutetaan seurakäynteinä  
nuoriso- sekä valmennuspäällikön toimesta. Hyvää koulutusta ohjaajat ja valmentajat saavat  
yleensäkin leirien yhteydessä. Tuomarikoulutusta I- ja II-luokissa lajikohtaisesti järjestetään alueen  
eri osissa seurojen ilmoittaman tarpeen mukaan. Tuomarikortit vanhenevat aina vuosittain joiltakin ,  
jatkuvuuden ja jopa tuomaritoiminnan kehittämisen kannalta voisi olla hyväksi, että  
tuomarikorttikoulutus järjestetään vuosittain ajoitettuna esim. alkuvuoteen. Korttikoulutuksen  
tarvettahan ei ilmene vasta kun juuri ennen SM-kisoja. 
  
Alueen syys- ja kevätkokouksissa pyritään järjestämään pienimuotoinen koulutustapahtuma . 
Koulutuksen aiheena voisi olla ammuntaa tukeva. 
 
Nuorisotoiminta  
Nuorisotoiminnan pohjan muodostavat Tanhuvaaran Urheiluopistolla järjestettävät kaksi pääleiriä,  
ruutiaseleiri 15.-17.4.2011 sekä ilma-aseleiri 11.-13.11.2011. Nuoria tuetaan joko leirimaksuissa tai  
patruunoiden muodossa.  
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; myös  
haulikkolajeihin toivotaan järjestäjiä.  Kansallisia kisoja alueella on ainakin MA:n järjestämä 21.- 
22.5.2011  Matin kisat toukokuussa. Tällä hetkellä alueellisista kisoista on tiedossa ainoastaan  
Imatralla toukokuussa 13.-15.5.2011 järjestettävä Ukko-Pekka kilpailu. Mikkelin Ampujat järjestää  
19.-20.2.2011 ilma-aseiden joukkue SM-kisat helmikuussa, sekä elokuussa 27.-28.8.2011             
50m kiväärilajien SM-kilpailut Y, N- sarjoissa. Haminassa järjestetään 22.-28.8.2011 mustaruuti  
EM-kisat. 
 
Valmennustoiminta  
Ampujien valmennus tapahtuu pääosin kohdassa 4 mainittujen alueleirien yhteydessä. Seuraleirejä  
ja koulutusta alueen eri osissa järjestetään tarpeen mukaan. Pienimuotoista ohjausta voidaan  
toteuttaa myös eri kilpailujen yhteydessä. 
 
Talous 
Talousarvion loppusumma 19 550 €. 
 
 



  
 
 

14.5. SAL:n KESKI-SUOMEN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 
 
Yleistä 
Keski-Suomen alueella toimii 16 ampumaseuraa ja yksi kilpailujäsenseura joissa jäseniä on noin 1500 henkilöä. 
Harrastajia löytyy kaikkiin SAL:n ampumalajeihin. Yhteyselimenä toimii Suomen Ampumaurheiluliiton Keski-
Suomen alue. 
Sisäratatilanne alueella on kohtuullinen, koska lähes kaikilla seuroilla on mahdollisuus ilma-aseammuntaan. Radat 
ovat kuitenkin niin pieniä, ettei esimerkiksi 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 sähköpostilla kehitetään. Practical- ja kasa-ammunnassa pyritään myös 
parantamaan alueellista toimintaa ja tiedotusta. 
Yhtenä tavoitteena tulevalle kaudelle 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. 
  
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. Valmentajapula 
alueella on todellinen. 
Yhteistoiminnassa seurojen kanssa suunnataan valmennustoimintaa myös harrasteampujiin ja niille ampujille, 
jotka ovat aloittamassa kilpailutoimintaansa. Järjestetään ampumakouluja myös aikuisille urheiluammunnasta 
kiinnostuneille. 
 
Kilpailutoiminta 
Tuomarikoulutus 
Alueella järjestetään I -IIluokan tuomarikurssi syksyllä ja toinen tarvittaessa keväällä ainakin haulikkolajeissa. 
SAL:n järjestämille YT-kursseille osallistumista kannustetaan. Tuomarikurssin kouluttajat ohjataan hakeutumaan 
kouluttajakoulutukseen, mikäli SAL sellaista 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 jo 
taloudellisista syistä. Aluejaosto tukee AM-kilpailujen järjestämistä jos oma varainhankinta mahdollistaa sen. 
 
Talous ja hallinto 
Aluejaosto kokoontuu tarvittaessa. Jaosto valmistelee alueen kevät- ja syyskokouksien järjestämiset sekä laatii 
toimintasuunnitelman SAL:lta ja seuroilta saamansa palautteen mukaisesti. 
Jaoston toimesta ylläpidetään SAL:n sääntöjen mukaan tuomari- ja valmentajarekisteriä. Alueen sluetteloa 
ylläpidetään ja julkaistaan vuosittain. 



  
 
Yhteydenpitoa seuroihin hoidetaan seurakirjeillä ja sähköpostiviestein, joissa  kerrotaan ajankohtaisista asioista, 
tapahtumista ja motivoidaan seuroja lähettämään jäseniään koulutus- ja valmennustilaisuuksiin. 
Aluejaoston varainhankinta perustuu pitkälti SAL:lta saatavaan rahoitukseen. Omaa varainhankintaa ovat 
mahdolliset yritystapahtumat laseraseilla ja mahdollisesti osallistuminen maakunnallisiin yleisötapahtumiin. 
Alueveroa peritään 1 €/suoritus aluemestaruuskilpailuista. Jaosto laskuttaa järjestäjää tulosluettelon perusteella. 
Talousarvion loppusumma on 2510 €. 
Alueen taloudenhoito ja postitus hoidetaan ostopalveluna. Yhteydenpito jaoston sisällä hoidetaan pääsoin 
sähköpostilla. 
Jaosto antaa seuroille tietoa ympäristöasioista ja järjestää tarvittaessa seurakohtaisia opastustilaisuuksia. 
Yhteydenpitoa alueen ympäristöviranomaisiin hoidetaan tarvittavissa määrin. 
Seurojen, valmentajien, kouluttajien toimitsijoiden ja ampujien palkitseminen ja yleensä huomioiminen on myös 
pyrittävä hoitamaan jotta motivaatio toimintaan säilyy. Kiitosta on muistettava käyttää ahkerasti. 
Nuorten valmentajien valmennus- ja kilpailutoimintaa tuetaan taloudellisesti kulukorvauksilla matkoista ja 
tarvikkeista sekä stipendeillä. 
 
 
 

14.6. SAL:n LAPIN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 
 
Yleistä  
Vuoden 2011 painopiste on nuorisokoulutuksen edellytysten kehittäminen. Aikuisten kouluttajien  
kouluttaminen ampumakouluihin on yksi keinoista. Ampuma-aselainsäädännön,  
ampumaratalainsäädännön ja ympäristölupamenettelyn uudistuksen etenemistä seurataan ja  
vaikutetaan uudistuksen ohjaamiseen ampumaurheilulle myönteiseen suuntaan. 
 
Hallinto  
Nuorisokoulutus, nuorisopäällikkö Atso Sipola  
Valmennus, Jukka Törmänen, Matti Piirto, Reijo Alkku, Ilkka Lausas, Pentti Jauhola. 
Tuomarikoulutus, Esa Riipi, Matti Piirto, Heikki Mikkola 
Ulkopuolinen varainhankinta, aluejaosto, seurat 
 
Koulutus  
Kts. nuorisotoiminta. Tuomarikursseja järjestetään. Ylituomarikurssi (kiv, pist) järjestetään Lapin  
alueella. Vammaisurheilun mukaan ottoa ja erityisryhmille räätälöityjen tapahtumien mukaan ottoa  
ampumaseurojen ohjelmaan tuetaan. SAL:n ampumakorttikoulutus käynnistetään.  
Valmentajakoulutusta tuetaan. 
 
Nuorisotoiminta 
Kultahippujen aluekilpailut ja aluekarsinta 2011 ammutaan kaikki Sodankylässä.  
Kultahippufinaaliin (Turku) osallistutaan entiseen tapaan. Ruutiaseiden AM- ja P-SM-kisoihin  
otetaan sarjat Kultahipuille. Kultahippuohjaajan kurssit järjestetään tarpeen mukaan. Seurakäynnit  
seurojen kysynnän mukaan. 
  
Alueen tehoryhmällä on 3 paikallista ja 2 valtakunnaista leiriä. Torniossa järjestetään haulikkoleiri  
ja -koulu sekä nuorille suunnattu ruutiaseleiri. Rovaniemellä pidetään riistamaalileiri ja -koulutus.  
Sodankylässä järjestetään tukiampujille ilma-aseleiri ja ruutileiri. Tehoryhmän tuki budjetoidaan  
vuosittain. 
 
Kilpailut  
Aluemestaruuskilpailut ammutaan ”joka lajissa”. 
Yhden tai kahden näkyvän kilpailun kehittäminen tehdään seurojen kanssa yhteistyössä. 
Vuoden 2011 Barents-ottelu (Pohjois-Norja, Pohjois-Ruotsi) ammutaan Sodankylässä.  
Yhteistoimintaa Pohjois-Ruotsin kanssa jatketaan ja tehostetaan kilpailuvaihtoa. 
 
 



  
 
Valmennus  
Lapin Liikuntakeskuksen palveluiden hyödynnetään leirityksessä ja erilaisissa koulutus- 
tilaisuuksissa.  
 
Ympäristö ja olosuhteet 
Yhteistyössä ympäristöviranomaisten kanssa tehdään alueen ampumapaikkojen tietojen keruu ja  
arviointi. Poliisin kanssa tehdään yhteistyötä uudistuvan aselainsäädännön täytäntöönpanossa. 
 
Talous  
Aluejaoston talous perustuu SAL:n antamaan toimintatukeen. Talousarvion loppusumma 4850 €. 
 
 
 

14.7. SAL:n LOUNAIS-SUOMEN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 
       
Yleistä   
Lounais-Suomen alueen visio: Ollaan aktiivisia nuorisotoiminnassa! 

 
Päätavoitteita vuodelle 2011 ovat: 

- alueellisen nuorisotoiminnan edelleen kehittäminen ja laajentaminen 
- ampumakoulutoiminnan tehostaminen 
- aluejaoston näkyvyyden lisääminen 

 
Hallinto   
Aluejaoston jäsenet valitaan alueen syyskokouksessa ja tehtävät valituille jäsenille määritellään uuden 
aluejaoston järjestäytymiskokouksessa.   
Tarpeen vaatiessa aluejaosto voi käyttää asiantuntija-apua. 
 
Koulutus  
Osallistutaan Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n sekä Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n järjestämiin 
järjestötoiminnan koulutuksiin sekä Suomen Ampumaurheiluliiton koulutustilaisuuksiin. Tuetaan alueellista 
valmentaja-ja ohjaajakoulutusta sekä alueen valmentajien ja ohjaajien osallistumista koulutuspäiville 
mahdollisuuksien mukaan. 
Tuomarikoulutusta järjestetään kaikissa lajiryhmissä. Kiväärin ja pistoolin tuomarikursseja järjestetään 
ainakin yksi syksyllä ja yksi keväällä siten, että toinen pidetään alueen eteläisessä osassa ja toinen 
pohjoisessa osassa. 
 
Nuorisotoiminta  
Alueella järjestetään kultahippukarsintakilpailuja ja kannustetaan nuoria osallistumaan aktiivisesti seurojen 
toimintaan sekä kilpailemalla että osallistumalla mahdollisuuksien mukaan kilpailujen järjestelyihin. Lisäksi  
alueen  seuroja kannustetaan lisäämään tukisarjat kilpailuohjelmiinsa. Vuonna 2010 aloitett 
Suvisarjakilpailu järjestetään myös vuonna 2011. Jaetaan nuorisostipendit vuoden 2010 tapaan. 
Turun Seudun Ampujat ry järjestää valtakunnallisen Kultahippufinaalin 2.-3.4.2011. 
Ampumakouluja pyritään tukemaan, jotta kesäkaudella ohjelmaan sisältyisi ruutiaseammunta. 
Tuetaan tehoryhmään pyrkiviä ampujia ja tehoryhmäleirille osallistuvia osallistumalla kustannuksiin 
mahdollisuuksien mukaan. 
Kartoitetaan ja arvioidaan nuoriso-ohjauksen tilaa alueella ja tarvittaessa ohjataan seuroja  
nuorisotoiminnan käynnistämiseksi. 
  
Kilpailut  
Aluemestaruuskilpailujen järjestäjistä on laadittu suunnitelma vuoteen 2015 asti. Alueella järjestetään 
vuonna 2011 myös Maakunnallinen sarjakilpailu,  Nuorten Suvisarjakilpailu, 10 m:n ilmakiväärin 3x20 ls:n  
kotiratakilpailu sekä Satakunta Cup. 
Lisäksi alueella järjestetään useita kansallisia ja alueellisia kilpailuja.  
Säkylän Seudun Ampujat ry yhdessä Turku IPSC:n kanssa järjestää kivääripracticalin SM-kilpailut 



  
 
7.-10.7.2011. 
 
Valmennus  
Alueen nuorisopäällikkö jatkaa tehtävässään ja vastaa valmennusleirien järjestämisestä alueella. Lisäksi 
seuroja kannustetaan kouluttamaan jäsenistöstään ampumakouluohjaajia sekä valmentajia.   
 
Ympäristö ja olosuhteet   
Tuetaan ratojen kehittämishankkeita asiantuntija-avulla. 
 
 Talous  
Budjetoitujen tulojen loppusumma on 11 280 €, joka muodostuu liiton tuesta, AM-kilpailumaksuista ja 
koulutusmaksuista (esim. tuomarikoulutus). 
Budjetoitujen menojen loppusumma on 11 280 €, joka muodostuu hallintopalvelujen ostamisesta, 
matkakorvauksista, nuorten osallistumismaksuista, koulutuskuluista ja AM-mitalien hankinnasta. 
   
  

14.8. SAL:n POHJANMAAN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 
 
Yleistä 
– Liiton säännöissä alueille määrättyjen tehtävien hoitaminen. Mahdollisesti uuden ampuma-aselain mukana 
tulevat koulutuksen, tiedotuksen ym. tehtävien järjestäminen alueella. 
 
Koulutus 
Tuomarikurssi I ja II tason kivääri sekä pistooli Jurvassa 6.1.2011 ja Haapajärvellä helmikuussa 2011. Haulikon I ja 
II luokan tuomarikurssit pidetään Peräseinäjoella ja Petolahdessa (kaksi kielinen) huhtikuussa 2011. 
Liikkuvanmaalinlajeille järjestetään yksi kurssi. Tarpeen mukaan järjestetään ylimääräisiä kursseja, ei kuitenkaan 
yhdelle seuralle erikseen. 
Kouluttajina kiväärissä Juha Ahomäki, Jukka Yliketola, Markku Ranta-Ylitalo ja Aarno Ala-Honkola. Pistoolissa 
kouluttajina toimivat Aulis Leppänen, Eero Laitila, Teijo Kimpimäki ja Marko Talvitie. Haulikon kouluttajina 
toimivat Olavi Alanen, Börje Brännbacka ja Ismo Peltola. Riistamaalissa kouluttajina toimivat  
JP Parkkamäki  ja Juha Ristimäki.  
 
Nuorisotoiminta 
Ampumakoulun ohjaajakurssi järjestetään tarvittaessa, kouluttajana Terhi Hopiavuori. Nuorisotoiminnan 
seurakäynnit järjestetään jaoston edustajan suorittamina. 
VPT-ampujille järjestetään leiri alkutalvesta kivääriampujille, sekä pistooliampujille. Perinteinen pääsiäisleiri 
pienoiskiväärillä järjestetään Vaasassa  
Haulikossa järjestetään leiri nuorille ja aloittelijoille Ylistarossa huhtikuussa 
Leirien vetäjinä toimivat Marjo Yli-Kiikka, Maria Takala, Jukka Yliketola, Juhani Riutta, Pekka Lager, JP Parkkamäki, 
Hanna Keinänen ja Pekka Keinänen. 
 
Kilpailut 

– AM kisat ilma-aseilla Jurvassa 5.-6.2.2011 
– Kultahippujen AM ilma-aseilla Kauhavalla 26.-27.2.2011  
– Ilmaolympian AM kilpailu Seinäjoella 16.4.2011 
– A-trapin AM kilpailu Kurikassa 18.6.2011 
– Ruutiaseiden AM kilpailu kiväärilajit ja pistoolilajit Lapualla 2.-4.9.2011 
– Pohjanmaan Kilpi ammutaan uusien kuntien mukaisin joukkuein, mikäli sääntöjen määräämät 

muutosehdotukset tulevat ajallaan vuoden loppuun mennessä.  (mahdollisesti aika muutetaan 
viikonloppukisaksi).  

 
Valmennus 
– Alueen valmennustoimintaa jatketaan edellisten vuosien tapaan. Valmentajina Marjo Yli-Kiikka, Teijo 
Kimpimäki, Hanna Keinänen, Pekka Keinänen, Juhani Riutta ja Pekka Lager. 
 



  
 
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.  Talousarvion loppusumma 10 450 €. 
 
  
 

14.9. SAL:n POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 
 

Yleistä 
Aluejaoston tavoitteena on edelleen kehittää ampumaurheilun harrastusmahdollisuuksia alueella. 
Koulutus 
Jaosto järjestää ampumaurheiluun liittyvää koulutusta esimerkiksi lajitekniikkaleireillä. Pääpaino 
koulutuksessa on nuorten ampujien kehittämisessä. 
 
Nuorisotoiminta 
Nuorten jo kilpailevien urheilijoiden tukeminen on nuorisotoiminnan merkittävin tavoite. Jaosto 
kannustaa 
seuroja lisäämään alkeiskoulutusta ja antaa tarvittaessa asiantuntija-apua. 
 
Kilpailut 
Aluemestaruuskilpailut pyritään järjestämään kaikissa lajeissa. Seuroja kannustetaan järjestämään 
enemmän pieniä esim. iltakilpailuja erityisesti nuorten ampujien kilpailukokemuksen kartuttamiseksi. 
 
Valmennus 
Valmentajakoulutusta ja valmentajien lisäkoulutusta jatketaan edellisvuosien tapaan. 
 
Ympäristö ja ratahankkeet 
Annetaan tarvittaessa asiantuntija-apua. 
 
Talous 
Tulojen ja menojen summa on 5550 €.  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
15. LIITTEET 
 
        

15.1. VALMENNUSRYHMIEN PÄÄVALINTAKRITEERIT/PERUSTEET 2011 
1. OLYMPIALAJIT 
 
OLYMPIARYHMÄ 
1. Urheilija on nimetty olympiakomitean aikuisten järjestelmätukiurheilijaksi 
2. Urheilijalta odotetaan ensisijaisesti mitalia, tai finaalipaikkaa Lontoon 2012 Olympialaisissa 
3. Urheilija sitoutuu maajoukkuetoimintaan ja sen sääntöihin 
4. Urheilijalla on voimassa oleva ja SAL:n, OK:n ja urheilijan kolmikantaurheilijasopimus kaikkien  osapuolten 

allekirjoittamana 
 

PARALYMPIARYHMÄ 
1. Urheilija on nimetty paralympiakomitean aikuisten järjestelmätukiurheilijaksi 
2. Urheilijalta odotetaan ensisijaisesti mitalia, tai finaalipaikkaa Lontoon 2012 Paralympialaisissa 
3. Urheilija sitoutuu maajoukkuetoimintaan ja sen sääntöihin 
4. Urheilijalla on voimassa oleva ja kaikkien osapuolten allekirjoittamana (Paralympiakomitea,  urheilija, 

SAL)  kolmikantaurheilijasopimus 
 
A – MAAJOUKKUE 
1. Urheilija on kansainvälisellä huipulla aikuisten sarjassa 
2. Urheilija on saavuttanut kuluneella olympiadilla aikuisten arvokilpailu/MC mitalin/mitaleja ja/tai 

 finaalisijoituksia henkilökohtaisessa kilpailussa 
3. Valinnassa on huomioitu myös muu valmentautumisen kokonaisuus ja arvioitu urheilijan 

 potentiaalisuus (mm. saavutettujen tulosten valossa) menestyä tulevissa arvokilpailuissa (EM – ja 
 MM – kilpailut) 

4. Urheilijalta odotetaan ensisijaisesti mitalia, tai finaalipaikkaa tulevissa arvokilpailuissa 
5. Urheilijan valmentautuminen on suunnitelmallista, pitkäjänteistä ja ammattimaista ja hän täyttää 

 myös muut huippu – urheilijan kriteerit 
6. Urheilija sitoutuu maajoukkuetoimintaan ja sen sääntöihin 
7. Urheilijalla on voimassa oleva ja kaikkien osapuolten allekirjoittama SAL:n urheilijasopimus 
  
B – MAAJOUKKUE 
1. Urheilija on potentiaalinen nousemaan kansainväliselle huipulle aikuisten sarjassa 
2. Urheilija on saavuttanut riittävän tulostason ja pistesijoja aikuisten ja / tai nuorten arvokilpailuissa 

 tai muissa kansainvälisissä kilpailuissa 
3. Valinnassa on huomioitu myös muu valmentautumisen kokonaisuus, urheilijan 

 lahjakkuus/kehityskelpoisuus, tulosten nousujohteisuus sekä potentiaalisuus nousta A – 
 maajoukkueeseen tulevan olympiadin aikana 

4. Urheilijan valmentautuminen on suunnitelmallista ja hänellä on potentiaalia kehittää harjoittelua 
 ammattimaiseen suuntaan 

5. Urheilija sitoutuu maajoukkuetoimintaan ja sen sääntöihin 
6. Urheilijalla on voimassa oleva ja kaikkien osapuolten allekirjoittama SAL:n urheilijasopimus 
 
RYHMÄ 20+ 
1. Aikuisten sarjaan nousseet nuoret urheilijat, jotka omaavat potentiaalisuutta nousta aikuisten 

 maajoukkueryhmiin alkavan olympiadin aikana  
2. Valinnassa on huomioitu myös muu valmentautumisen kokonaisuus, urheilijan 

 lahjakkuus/kehityskelpoisuus ja tulosten nousujohteisuus 
3. Urheilija sitoutuu maajoukkuetoimintaan ja sen sääntöihin 
4. Urheilijalla on voimassa oleva ja kaikkien osapuolten allekirjoittama SAL:n urheilijasopimus 
NUORTEN OLYMPIARYHMÄ 



  
 
1. Urheilija on nimetty olympiakomitean nuorten järjestelmätukiurheilijaksi, jonka kriteereinä ovat: 

-  Urheilijan lahjakkuus 
-  Valmennuksen laatu ja saatavuus 
-  Valmentautumisolosuhteet 
-  Urheilijan halu kasvaa huippu-urheilijan elämäntapaan ja harjoitteluun 
- Urheilijan siviiliurasuunnitelma 
- Saavutettu arvokisamenestys ja testitulosten kehitys 

2. Urheilijat ovat lajinsa lahjakkaimpia ja tulevaisuudessa potentiaalisimpia menestyjiä 
3. Urheilijan valmentautuminen on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä 
4. Urheilija sitoutuu maajoukkuetoimintaan ja sen sääntöihin 
5. Urheilijalla on voimassa oleva ja SAL:n, OK:n ja urheilijan kolmikantaurheilijasopimus kaikkien osapuolten 

allekirjoittamana 
 

NUORTEN MAAJOUKKUE 
1. Urheilija on kehityskelpoinen ja lahjakas ja omaa potentiaalia nousta nuorten olympiaryhmään 
2. Valinnassa on huomioitu myös muu valmentautumisen kokonaisuus ja urheilijan potentiaalisuus 

 nousta aikuisten maajoukkueeseen alkavan olympiadin aikana 
3. Urheilija on kehityskelpoinen ja lahjakas 
4. Urheilijan valmentautuminen on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä 
5. Urheilija sitoutuu maajoukkuetoimintaan ja sen sääntöihin 
6. Urheilijalla on voimassa oleva ja kaikkien osapuolten allekirjoittama SAL:n urheilijasopimus 
 
2. ISSF:n EI – OLYMPIALAJIT 
 
A – MAAJOUKKUE 
1. Urheilija on kansainvälisellä huipulla 
2. Urheilija on Olympiakomitean olympiaohjelman ulkopuolisten lajien tuen piirissä 
3. Urheilija on saavuttanut vuosien 2008 – 2010 aikana aikuisten arvokilpailu/ Eurooppa cupin  
               mitalin henkilökohtaisessa kilpailussa 
4. Urheilijalta odotetaan ensisijaisesti mitalia tulevissa EM-kilpailuissa 2011 
5. Urheilija sitoutuu suunnitelmalliseen valmentautumiseen 
6. Valinnassa on huomioitu valmentautumisen kokonaisuus sekä aiempi arvokilpailu- ja muu 

 kansainvälinen menestys 
7. Urheilija sitoutuu maajoukkuetoimintaan ja sen sääntöihin 
8. Urheilijalla on voimassa oleva ja kaikkien osapuolten allekirjoittama SAL:n urheilijasopimus 

 
 
B – MAAJOUKKUE 
1. Urheilija on potentiaalinen menestyjä vuoden 2011 EM – kilpailuissa 
2. Urheilija sitoutuu suunnitelmalliseen valmentautumiseen 
3. Valinnassa on huomioitu valmentautumisen kokonaisuus sekä aiempi arvokilpailu- ja muu 

 kansainvälinen menestys 
4. Urheilija sitoutuu maajoukkuetoimintaan ja sen sääntöihin 
5. Urheilijalla on voimassa oleva ja kaikkien osapuolten allekirjoittama SAL:n urheilijasopimus 

 
   
SUOMEN AMPUMAURHEILULIITON VALMENNUSRYHMÄT 2011 
 
KIVÄÄRI 
Olympiaryhmä 
Hanna Etula   Lahden Ampumaseura 
Henri Häkkinen   Joensuun Ampujat 
Marjo Yli-Kiikka  Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura 
 



  
 
 
Paralympiaryhmä 
Minna Leinonen  Keski-Suomen Ampujat 
Jukka Mikkonen  Haapajärven Ampumaseura 
Veikko Palsamäki  Haapajärven Ampumaseura 
Erkki Pekkala   Haapajärven Ampumaseura 
 
Nuorten olympiaryhmä 
Anton Aprelev   Raseborgs Skyttar 
Jaakko Björkbacka  Lehtimäen Ampujat 
Juho Kurki   Kankaanpään Ampujat 
 
B-maajoukkue 
Pauliina Frilander  Pieksämäen Seudun Ampujat 
 
Nuorten maajoukkue 
Elin Liewendahl  Ålands Sportskytteförening 
Gisela Miettinen  Lehtimäen Ampujat 
Marika Oikarinen  Koillis-Lapin Ampujat 
Riikka Parviainen  Savonlinnan Metsästys- ja anpumaseura 
Annika Sihvonen  Savonlinnan Metsästys- ja anpumaseura 
 
20+ ryhmä 
Juho Autio   Oulun Metsästys- ja Ampumaseura 
Henna Kärhä   Simpeleen Hahlo 
Ville Nokipii   Pohjois-Hämeen Ampujat 
Paula Peltoniemi  Äänekosken Ampujat 
Janne Vartiainen  Siilinjärven Urheiluampujat 
 
300 metriä 
Henri Häkkinen  Joensuu Ampujat 
Tero Lahti   Haminan Ampumaseura 
Toni Matilainen  Pieksämäen Seudun Ampujat 
Juha Peltonen   Kotkan Ampumaseura 
Kari Pennanen   Kouvolan Metsästys- ja Ampumaseura 
Antti Puhakka   Kotkan Ampumaseura (ei PV:n leirityksessä) 
Jussi Puustinen  Joensuun Ampujat 
Juha Rutonen   Sodankylän Ampujat 
********************************************************************************** 
PISTOOLI 
Olympiaryhmä 
Mira Suhonen 
 
A-ryhmä 
Karoliina Helle 
Kai  Jahnsson 
 
B-ryhmä 
Ritva Karri 
Teemu Tiainen 
Jesse Peltomäki 
Anette Källi 
Marko Talvitie  
Teijo Kimpimäki 
 

20+ ryhmä 
Kristoffer Ingelin 
Henry Rutanen 
 
Ehdolla Nuorten maajoukkueeseen 
Jarkko Järvenpää 
Tiina Jänkälä 
 
Iso- ja vakiopistooli 
B-mj 
Jorma Jäntti 
Ari Meinander 
Marko Räsänen 
Petri Ylinen 



  
 
************************************************************************************ 
 
Haulikko, skeet 
Olympiaryhmä 
Kemppainen Marko, 
Laitinen Timo 
Meriluoto Heikki 
Leskinen Lauri  
Heinonen Marjut  
 
A-ryhmä 
Rosenberg Max 
 
B-ryhmä 
Väisänen Jenna  
Kössi Oskari 
Louhelainen Jesse 
 
Nuorten Olympiaryhmä 
Peltonen Miikka 

 
20+ ryhmä 
Vähämäki Teemu 
Kössi Oskari. 
Peltonen Miikka. 
Väisänen Jenna.       
 
 
Nuorten maajoukkue 
Merikallio Otto. 
Tiainen Lauri 
Honkanen Olli. 
Tuomi Jesse. 
Heinonen Pekka 
Kärkkäinen Mikkael 
Sorvo Henri.    

******************************************************************************************* 
TRAP 
Olympiaryhmä    
Satu Mäkelä-Nummela  OSU 
 
A- ryhmä:    
Ari Jokinen   LAS 
 
Nuorten Olympiaryhmä  
Juho Hannonen  OSU 
Veli-Matti Matikainen  SSG 
 
 

B-ryhmä   
Noora Antikainen  OSU 
Joni Granqvist   IA
  
20+ ryhmä    
Marika Salmi   OSU 
 
Urheilukoulu/nuorten maajoukkue:  
Max Broström   SSG 
 
Ehdolla maajoukkueeseen   
Pasi Saarinen   SaSa 

****************************************************************************************** 
KAKSOISTRAP 
A-ryhmä 
Ritsilä Sami   RUMA 
Köylinen Simo   OSU 
 
20+ ryhmä 
Perttola Juha   OSU 
Romppanen Henry  OSU 
 
Urheilukoulu/Nuoret maajoukkue 
Jutila Teemu   RMY 
Parkkinen Henrik  OSU 



 

LIIKKUVA MAALI 
 
A-ryhmä 
Heikkilä Tomi-Pekka 
 
Pojat: 
Suoranta Jani 
Heikkilä Sami 
 

B-ryhmä 
Holmström Staffan 
Toiva Jarmo 
 
Pojat: 
Heikkilä Mika 
 

 
 

15.2. HUIPPU – URHEILUN KANSAINVÄLISEN KILPAILUTOIMINNAN 
VALINTAJÄRJESTELMÄ JA -KRITEERIT 2011 

 
Arvokilpailuihin (EM – ja MM – kilpailut) valittavan edustusjoukkueen nimeää valmennuksen johtaja 
yhdessä lajin maajoukkuevalmentajan kanssa. Valmennuksen johtaja esittelee valinnat hallitukselle. 
Valinnat vahvistaa Ampumaurheiluliiton liittohallitus.  
 
MC-, EC – kilpailuihin ja muihin kansainvälisiin kilpailuihin joukkueen valitsee lajin maajoukkuevalmentaja 
yhdessä valmennuksen johtajan kanssa. Maajoukkueurheilijat ovat etusijalla MC – ja EC – 
kilpailuvalinnoissa. 
 
Arvokilpailuihin (MM- ja EM- kilpailut) valitaan ensisijaisesti liiton vuoden 2011 maajoukkueryhmiin kuuluva 
urheilija. Urheilija voi näyttöjen perusteella tulla valituksi maajoukkueryhmiin myös kauden aikana ja sitä 
kautta hänellä on mahdollisuus tulla valituksi arvokilpailuihin. Aikuisten olympiaryhmän urheilijat ovat 
etusijalla arvokilpailuvalinnoissa. Lontoon 2012 Olympialaisiin maapaikan ampuneet urheilijat valitaan 
vuoden 2011 arvokilpailuihin suoraan.  
 
Valinnat perustuvat kansainvälisten ja kansallisten näyttökilpailujen tuloksiin sekä lajin 
maajoukkuevalmentajan sekä valmennuksen johtajan harkintaan ja perusteluihin.  Kansainvälisten 
kilpailujen näytöt ovat etusijalla urheilijoita valittaessa. Urheilijoita arvioitaessa tuloksia peilataan ja 
verrataan liitteenä olevan kansainvälisten kilpailujen 2007 – 2010 tilastoihin ja tulostasoon. 
Joukkuekilpailuun valittavalta joukkueelta edellytetään mahdollisuutta sijoittua mitalille ja mahdolliset 
joukkuevalinnat käsitellään aina erikseen.  
 
Kansainvälisten ja kansallisten näyttökilpailujen tulosten (tulokset ja sijoitukset) ohella valinnoissa ja 
harkinnassa sekä menestysennustettavuutta arvioitaessa huomioidaan ja käytetään lisäapuna 
 

- urheilijan aikaisempaa arvokilpailumenestystä 
- ampujan kehityssuuntaa ja – ennustetta 
- urheilijan harjoittelun laatua ja määrää 
- urheilijan sitoutumista määrätietoiseen valmentautumiseen 
- urheilijan kokonaisvaltaista tuntemista 
- urheilijan paineensietokykyä 
- testituloksia (laji- ja fyysiset) 

 
Urheilijoiden EM-, MM-, MC- ja EC – kilpailuihin liittyvät matka-, majoitus- ja osanottokulut korvaa 
Ampumaurheiluliitto olemassa olevan budjetin mukaisesti. Mahdolliset urheilijoiden omavastuuosuudet 
yllä mainituista kuluista päätetään kunkin kilpailun osalta erikseen. 
 

Kansainväliset arvokilpailut 2011 
 
Ilma-aseiden EM-kilpailut 1 – 7.3.2011 Brescia, Italia 



  

 

ISSF:n kaikkien lajien EM-kilpailut 31.7. – 14.8.2011 Belgrade, Serbia 
Haulikkolajien MM-kilpailut 3 – 12.9.2011 Belgrade, Serbia 
Vammaisurheilu EM-kilpailut, ajankohta selviää myöhemmin 
Suomi-Viro maaottelu, ajankohdat selviävät myöhemmin 

 
Näyttökilpailut 2011  
 
1. Ilma-aseiden EM-kilpailut 1 – 7.3.2011 Brescia, Italia 
 
Kivääri ja pistooli 
11. – 12.12.2010 Turku Kupittaan kisa 
5. - 8.1.2011  Sävsjö Kansainväliset kisat 
22. – 23.1.2011 Kauhava Nuorten näyttökilpailu 
26. - 29.1.2011 Munchen Kansainväliset kisat 
 
Kupittaan kilpailu näyttökilpailu Munchenin kv. ilma-asekilpailuun. Olympiaryhmän urheilijat osallistuvat 
Muncheniin, muilla tulosrajat (kivääri N 396, M 595, jun naiset 394, jun miehet 592) 
Sävsjön ensimmäisen kilpailun tulos on näyttö Muncheniin. 
 
Liikkuva maali 
18. - 19.12.2010 Turku Kupittaan kisa 
5. – 8.1.2011  Savsjö Kansainväliset kisat 
13. – 15.1.2011 Pilsen Kansainväliset kisat 
22.1.2011  Koski TL Näyttökilpailu 
29.1.2011  Inkoo Näyttökilpailu 
 
2. ISSF:n EM-kilpailut (pl. ilma-ase), 31.7. – 14.8.2010 Belgrad, Serbia 
 
Kivääri ja pistooli 
21. – 30.3.2011 MC Sydney, AUS 
11. – 20.4.2011 MC Changwon, KOR 
14. – 22.5.2011 MC Fort Benning, USA 
16. – 23.6.2011 MC Munchen, GER 
 
Haulikko 
1. - 10.3.2011 MC Conception, CHI 
21. – 30.3.2011 MC Sydney, AUS 
19. 28.4.2011 MC Bejing, CHN 
 
Nuorten kv – kilpailut 
30.5 – 5.6.2011 International Junior Competition, Suhl, Saksa (pl liikkuva maali) 
23. – 26.6.2011 Shooting Hopes, Pilsen, Tsekki (kivääri- ja pistoolilajit, liikkuva maali) 
 
Kivääri 300 m, Eurooppa Cup-kilpailut 
4. – 8.5.2011 Århus, Tanska 
1. – 4.6.2011 Eskilstuna, Ruotsi 
27.6 – 3.7.2011 St. Jean de Marsaqs, Ranska 
 
Iso- ja vakiopistoolin Eurooppa Cup-kilpailut 
 13.-15.5.2011 Hannover, GER 
 3.-5.6.2011 Århus, DEN 
 
 



  

 

Muut kansainväliset näyttökilpailut 
4. – 8.5.2011 Liberation GP Pilsen, Tsekki (kivääri- ja pistoolilajit, liikkuva maali) 
10. - 15.5.2011 ISCH, Hannover, Saksa (kivääri- ja pistoolilajit) 
19. – 25.5.2011 Braunschweig, Saksa (liikkuva maali) 
avoin Eurooppa-cupin osakilpailut (trap) 
 
Kotimaan näyttökilpailut 
Avoin Kuopio (liikkuva maali) 
10. – 12.6.2011 Karelia Match, Kontiolahti (kivääri- ja pistoolilajit) 
11. - 12.6.2011 Polar GP, Hollola (trap, 2-trap, skeet) 
Avoin Vilppula (liikkuva maali) 
18. – 19.6.2011 Finlandia GP, Sipoo (Skeet, trap)  
18.6.2011 Green Trail, Siilinjärvi (2-trap) 
18. – 19.6.2011 Inkoo, nuoret (kiväärilajit) 
18. – 19.6.2011 Kontiolahti. nuoret (pistoolilajit) 
28.6 – 3.7.2011 NGP Orimattila, nuoret (trap, 2-trap, skeet) 
  
3. Haulikkolajien MM-kilpailut 3 – 12.9.2011, Belgrad, Serbia 
 
MC haulikko 
1. - 10.3.2011 MC Conception, CHI 
21. – 30.3.2011 MC Sydney, AUS 
19. 28.4.2011 MC Bejing, CHN 
7. – 15.7.2011 MC Maribor, SLO 
 
Nuorten kv – kilpailut 
30.5 – 5.6.2011 International Junior Competition, Suhl, Saksa (kaikki lajt) 
23. – 24.7.2011 IJSC Porpetto, Italia (kaikki lajit) 
 
Kotimaan näyttökilpailut 
11. - 12.6.2011 Polar GP, Hollola (trap, 2-trap, skeet) 
28.6 – 3.7.2011 NGP Orimattila, nuoret (trap, 2-trap, skeet) 
16. – 17.7.2011 Pohjolankiekko Orimattila (trap) 
17.7.2011 Nastatuplat Orimattila (2-trap) 
 
4. Vammaisurheilun EM-kilpailut (paikka ja ajankohta avoin) 
 
Kotimaan näyttökisat 
11.- 13.3.2011 Ilma-aseiden SM.kisat, Vierumäki 
10. – 12.6.2011 Karelia Match, Kontiolahti  
Näyttökilpailuja voidaan lisätä tarvittaessa 
Joukkueen valintapäivä päätetään myöhemmin 
  
Joukkueiden valintapäivät 
 
Ilma-aseiden EM-kilpailut 1.- 7.3.2011 Brescia, Italia  24.1.2011 ja 
     täydennys 30.1 
ISSF:n EM-kilpailut 31.7. – 14.8.2011 Belgrad, Serbia  23.6.2011 ja 
     täydennys 3.7  
Haulikkolajien MM-kilpailut 3. – 12.9.2011 Belgrad, Serbia  29.7.2011 ja  
     täydennys 14.8 
 
 
 



  

 

 
KANSAINVÄLISTEN KISOJEN (EM, MM, MC) KESKIARVOTULOK SET 2007-2010 

KIVÄÄRI 2007-2010 

Aikuiset  AR W 3x20 W AR M Prone M 3x40 M 
 1. 398,9 586,8 598,2 598,3 1176,0 

3. 398,1 583,3 596,5 596,9 1171,6 
8. 396,3 579,9 595,3 595,3 1167,4 

16. 395,0 575,8 593,4 593,7 1163,0 
50 % 392,0 571,8 588,8 591,5 1156,1 

300m proneM 
300m 
3x40M 300m 3x20M 

598,7 1174,7 585,4 
597,6 1167,6 581,7 
595,4 1159,1 577,0 
592,4 1147,4 570,8 
593,1 1151,9 573,8 

300m prone W 300m3x20W  

596,2 582,8 
592,4 575,1 
587,5 563,5 
584,9 553,2 
587,6 567,3 

Nuoret AR JW 3X20 JW AR JM Prone JM 3X40 JM 
 1. 397,6 583,8 593,8 595,5 1163,3 

3. 395,9 579,0 591,4 592,5 1159,0 
8. 394,8 574,3 589,6 590,5 1153,0 

16. 393,3 570,3 587,3 588,3 1147,0 
50 % 389,0 565,0 583,6 585,5 1137,5 

Prone W 
Prone 

JW 
593,7 594,5 
593,0 590,8 
591,7 588,5 
590,0 586,0 
586,3 582,5 

300m prone W 300m3x20W  

596,2 582,8 
592,4 575,1 
587,5 563,4 
584,9 553,2 
587,6 567,3 

HAULIKKO 2007-2010 

Aikuiset Trap W Trap M 2-trap M Skeet W Skeet M 
1. 70,7 121,7 145,2 71,8 123,2 
3. 69,6 121,3 143,3 71,0 121,8 
6. 68,8 120,3 142,0 70,0 121,4 

16. 65,1 117,2 134,8 65,4 118,3 
50 % 64,1 113,1 135,9 65,3 115,4 

 
 



  

 

  Nuoret Trap JW Trap JM 2-trap JM Skeet JW Skeet JM 
67,3 119,7 141,2 66,2 121,7 
64,2 117,5 135,2 64,4 120,0 
63,8 115,8 132,2 63,6 118,3 
51,8 111,8 124,5 56,5 114,5 
58,8 107,1 124,5 60,0 111,0 

Liikkuva 
maali 
2007-2010 

 
Aikuiset 10m 40 ls W  Sekaj W 10m 60ls M  Sekaj 40ls M  50m 50ls M  50m 40ls M  

1 381,2 381,8 580,6 387,3 592,8 394,0 
3 373,7 374,7 577,7 383,7 589,4 391,2 
8 363,7 362,3 572,6 379,1 585,0 388,4 

16 357,0 317,0 561,4 371,6 577,0 381,6 
50 % 365,9 364,6 565,0 375,5 581,0 382,5 

Nuoret 
10m 40 ls 

JW Sekaj JW  
10m 60ls 

JM 
Sekaj 40ls 

JM 
50m 50ls 

JM 
50m 40ls 

JM 
1 372,7 371 373,6 377,0 585,2 387,7 
3 362,5 361,3 564,0 371,5 578,5 384,0 
8 338 332,8 551,0 364,7 570,3 375,7 

16   530,8 344,3 558,0 366,0 
50 % 350,6 350,1 540,0 357,0 566,0 373,0 

PISTOOLI 2007-2010 
Aikuiset AP W SP AP M FP RFP 

1 388,3 586,3 587,1 568,7 586,5 
3 385,5 583,8 583,8 563,8 583,1 
8 382,9 580,6 581,0 558,5 578,3 

16 380,5 576,8 577,9 553,9 573,1 
50 % 376,4 571,7 572,9 549,7 572,0 

    
Nuoret AP JW SP JW AP JM FP JM RFP JM 

1 381,9 575,8 580,1 558,4 579,0 
3 378,3 572,4 576,1 548,6 571,6 
8 375,4 567,2 572,4 543,0 562,6 

16 371,7 560,4 567,6 535,8 548,0 
50 % 367,9 558,4 563,9 532,2 559,6 

SP JM STP JM 
580,4 566,3 
576,0 559,5 
570,2 551,3 
565,0 534,8 
565,1 547,0 

 
 
 

PISTOOLI 2007-2010 (muut ISSF-
lajit) 

CFP STP 
 590,3 577,6 

584,6 574,0 
581,6 568,6 
576,3 563,1 
572,9 558,6 



  

 

 
5.3. LONTOO 2012 OLYMPIAKISOJEN AMMUNNAN VALINTAJÄRJESTELMÄ  
 
1. Valinnat 
Ampumaurheiluliiton liittohallitus vahvistaa ampujien valintaesityksen Lontoon 2012 olympiakisoihin liiton 
valmennuksen johtajan tekemän esityksen pohjalta. Valintaesitystä tehtäessä otetaan huomioon 
käytettävissä olevat Suomen Olympiakomitean asettamat valintapäivät.  
Ampumaurheiluliiton esityksen pohjalta Suomen Olympiakomitean hallitus päättää valintakokouksessaan 
olympiakisoihin valittavat urheilijat, lajijohdon ja huollon.  
 
2. Valintakriteerit olympialaisiin 
Maapaikat Lontoon Olympialaisiin ammutaan vuosien 2010 – 2011 kansainvälisissä kilpailuissa (EM-, MM- 
ja MC-kilpailut). Tämän lisäksi viimeiset ilmakiväärin ja – pistoolin olympiapaikat ammutaan vuoden 2012 
ilma-aseiden EM-kilpailussa. 
 
Valintojen lähtökohtana on lajin olemassa oleva kiintiöpaikka olympialaisiin. Olympiakomitean aiempien 
linjausten mukaisesti liitto tulee esittämään, että kaikki kiintiöpaikat olympialaisiin täytetään.  
 
Lontoon 2012 olympialaisiin valitaan ensisijaisesti ampuja, joka on hankkinut lajissaan olympiapaikan 
Suomelle.  Tällöin valinnat pyritään tekemään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja ensimmäisenä 
mahdollisena valintapäivänä. Mitali- ja finaalisijoilla saavutetulla olympiapaikalla on valinnoissa erityinen 
painoarvo. 
 
Olympialaisiin voidaan valita myös sellainen ampuja, joka ei ole hankkinut Suomelle maapaikkaa 
Lontooseen, jos hän osoittaa nousujohteista ja maapaikan hankkineeseen ampujaan verrattuna 
merkittävästi parempaa tuloskuntoa vuoden 2011 kansainvälisissä näyttökilpailuissa. Tällöin vuoden 2012 
kansainväliset kilpailut otetaan huomioon tarvittaessa ja niistä päätetään lajikohtaisesti erikseen.  
 
Valintoja tehtäessä otetaan huomioon ensisijaisesti vuoden 2011 näyttökilpailujen tulokset ja tarvittaessa 
myös 2012 tulokset. vuoden 2012 näyttökilpailujen tulokset huomioidaan, on niillä suurempi painoarvo 
valintoja tehtäessä. Tarvittaessa otetaan huomioon myös vuoden 2010 näyttökilpailujen tulokset erityisesti 
muutoin tasavertaisia ampujia keskenään vertailtaessa.  
Valintoja tehtäessä arvioidaan ja otetaan huomioon myös ampujan aikaisempi olympia- ja 
arvokilpailumenestys (myös huono menestys), ampujan kehityssuunta ja -ennuste, tulostaso sekä ampujan 
finaalisuoritukset erityisesti ampujia keskenään vertailtaessa. 
 
Urheilijalla on voimassa oleva ja SAL:n, OK:n ja urheilijan kolmikantaurheilijasopimus kaikkien 
osapuolten allekirjoittamana. 
 
3. Olympiavalinnan perusteena olevat näyttökilpailut 
Näyttökilpailuiksi kelpaavat vain Kansainvälisen Ampumaurheiluliiton (ISSF) määrittämät viralliset 
olympiapaikkojen jakamiseen oikeuttamat kilpailut 2010 - 2012 sekä tarvittaessa alla mainitut muut 
kansainväliset kilpailut. 
2010: 

• MM-kilpailut, kaikki lajit, München, Saksa 
2011:  

• EM-kilpailut, kaikki lajit, Belgrad, Serbia 
• MM-haulikkolajit, Belgrad, Serbia 
• MC-osakilpailut (4 osakilpailua) 
• EM-ilma-aseet, Brescia, Italia 

2012:  

• EM-ilma-aseet, Vierumäki, Suomi 
• Lontoon esikisat  



  

 

• MC- osakilpailut, ennen olympiavalintoja 


