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1. YHDESSÄ TEKEMISEN VUOSI 
 
Syksyllä 2010 Ampumaurheilun Tulevaisuuspäivistä alkunsa saanut ME YHDESSÄ- toimintakulttuurin 
muutosprosessi on edennyt pisteeseen, jossa sen sisältö ja tarjonta voidaan esitellä seuroille. Vuoden 
aikana Tulevaisuusryhmä on jalkautunut eri tapahtumiin Kultahippufinaaleista Tehoryhmäleireihin ja SM-
kisoihin sekä käynyt seuroissa keräämässä tietoa.  
 
ME YHDESSÄ- näyksi on muodostumassa ajatus, jossa urheilijat, seuratoimijat  ja seura ovat keskiössä ja 
niiden tarpeisiin, seuran valinnoista riippuen, rakentuvat sitten tukipalvelut. Prosessiin kytkeytyy kiinteästi 
Urheilijan polku-ajattelu sekä toisaalta koko suomalaisen liikunnan ja urheilun näyn rakentuminen ja 
toteuttaminen: Suomi on maailman liikkuvin urheilukansa 2020. ME YHDESSÄ –prosessi käynnistää myös 
ampumaurheilun eri strategioiden (toiminta-, olosuhde-, kv- kilpailujen hakustrategiat)  tarkistamis- ja 
suunnittelutyöt.  
 
Urheilijan polun jalkauttaminen tapahtuu yhdessä ME YHDESSÄ- prosessin kautta. Urheilijan polkujen 
kautta selkeytyvät monet työnjaot ja roolitukset eri tasoilla. Samalla selkeytyy myös kuva siitä, mitä 
tarkoittaa lähteä rakentamaan uraa harrastajasta huippu-urheilijaksi.  
 
ME YHDESSÄ- prosessi on vuoden 2012 ampumaurheilun keskeisin painopistealue, jonka rahoitus rakentuu 
liittovaltuuston tekemään linjaukseen käyttää jäsenmaksun korotukset viiden vuoden ajan tähän prosessiin. 
Linjaus on merkittävä osoitus sitoutumisesta ja halusta olla mukana prosessissa. 
 
Yhdessä tekeminen korostuu vuoden muissakin painopisteissä, joita ovat Ilma-aseiden EM-
kilpailujärjestelyt ja 2012 Lontoo-projektin onnistunut loppuun saattaminen. 
 Vierumäellä 14.-20.2. järjestettävissä  EM-kilpailuissa ratkotaan viimeiset 16 maapaikkaa Lontoon 
olympialaisiin ja siksi kiinnostus kisoja kohtaan merkittävästi suurempi kuin normaaleilla EM-kilpailuilla. 
Kilpailut toimivat lajimme isona näyteikkunana ja siksi järjestelyissä tuleekin onnistua erinomaisesti. 
 
Edellä mainittujen painopistealueiden lisäksi merkittävä asia on lajikuvamme ja ampumaurheilun 
mielikuvan kirkastaminen ja vahvistaminen niin, että suurelle yleisölle vahvistuu entistä enemmän käsitys 
ampumaurheilusta hyvänä ja sopivana sekä turvallisena urheilu- ja liikuntamuotona, joka sopii niin lapsille 
kuin nuorillekin kuin myös aina senioriän saavuttaneille. 
 
Viimeisenä painopistealueena nostamme esiin talouden vakiinnuttamisen ja varmistamisen niin, että nyt 
alkuun saatetut prosessit ja toiminnot saadaan etenemään sujuvasti ja suunnitellusti. Tämä edellyttää 
tarkkaa talousseurantaa, mutta myös uusien talousresurssien löytymistä. 
 
 
 
 
 
Mikko Nordquist  Risto Aarrekivi 
puheenjohtaja  toiminnanjohtaja 
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2. SAL:N SUURET LINJAT 2012 
 
Suomen Ampumaurheiluliiton vuoden 2012 toimintasuunnitelma toteuttaa SAL:n 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. 
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2.5. 

 

Painopisteet vuonna 2012 
 

Vuoden 2012 painopisteet ovat:  
 

• ME YHDESSÄ- toimintakulttuurin muutoshanke 
o seurojen ja seuratoimijoiden hyvinvoinnin varmistaminen 
o osaamisen varmistaminen 
o tukipalvelut ja -henkilöt seuroille 
o urheilijan polun jalkautus  
o strategioiden tarkistus ja laadinta 

• Lontoo 2012 projektin varmistaminen 
• Ilma-aseiden EM-kilpailut 2012 
• Ampumaurheilun mielikuvan kirkastaminen   
• Liikunnan yhteisen näyn rakentaminen ja toteuttaminen 
• Talouden varmistaminen ja vahvistaminen 
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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. 
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4. TALOUS  
 
4.1. Talousarvio 2012 
 
Talousarvio perustuu liittovaltuuston keväällä 2011 hyväksymiin maksuihin: jäsenmaksu 22 €, 
kilpailulisenssi 35 €, harrastelisenssi 20 €, seniorilisenssi 11 €, vammaislisenssi 10 € ja nuorisolisenssi 8 €. 
Valtionavustus (toiminta-avustus ilman erityisavustuksia) on laskettu 693 000 € suuruisena. Muut 
suurimmat tulot ovat jäsenmaksutuotot, Olympia- ja Paralympiakomiteoiden avustukset sekä 
lisenssimaksut. Talousarvion maksukertymät ja tulokohdat on budjetoitu vuoden 2011 arvioidun 
toteutuman mukaisiksi. Suurimmat menoerät ovat urheilija- ja valmentajakulut sekä toimintaan 
osallistuvien matka- ja majoituskulut sekä henkilöstökulut. Talousarvion tulopuolen loppusumma on  
2 126 000 € ja se päätyy + - 0-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.  
  
Liitto maksaa kaikkien lajien kansainvälisten liittojen jäsenmaksut sekä rahoittaa lajijaostojen toimintaa 
perusmäärärahalla, joka kattaa hallinnolliset kulut.  
 
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. Yhteistyökumppaneita etsitään myös muistakin tahoista kuin vain 
kaupallisista yrityksistä. 
 
Tavoitteet: Uudet yhteistyökumppanit sitoutetaan lajiin, saada aikaan pitkäaikaiset yli 2012 ylittävät 

sopimukset 
 
Toimenpiteet:  Yhteisten tilaisuuksien järjestäminen, yhteistyökumppaneiden tutustuttaminen 

ampumaurheiluun, 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.  
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Forumissa ovat edustettuina tärkeimmät ampumatoimintaa harjoittavat tahot.  Foorumin jäsenet ovat 
valtuuttaneet SAL:n johtamaan foorumia.    
 
Liitto on myös aktiivisesti mukana suomalaisen liikunnan ja urheilun näyn rakentamisessa  ja 
toteuttamisessa. Liikuntajärjestöt (SAL mukana) ovat luomassa itselleen yhteisen näyn halutusta 
tulevaisuudesta: ”Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020”. Visio2020 sisältää ajatuksen liikunnasta, 
urheilusta ja kansalaistoiminnasta elämäntapana koko elämänkulussa. 
 
Tavoitteet:  Ampumaurheilun toimintaedellytysten varmistaminen 
 
Toimenpiteet:  Yhteistyö viranomaistahojen, sidosryhmien ja liikuntajärjestöjen 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. 
 
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 – puheenjohtajuus 
- ESC:n valinta (review committee) – 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.  
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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 
 Uudet ampumaradat ovat esteettömiä 
Toimenpiteet:  Arvokeskustelut koulutuksissa, ohjeistukset ja oppaat sekä laaja-alainen vaikuttaminen 
 
 

 
6. KOULUTUSTOIMINTA  
 
6.1. Ohjaajakoulutus 
Ampumaurheilukoulun ohjaajatutkinnossa on koulutuksen pääpaino tulevana kautena. Ohjaajatutkintojen 
tavoitteena on luoda ampumaseurojen lasten ohjaajille edellytyksiä organisoida ja toteuttaa laadukasta 
lasten ampumaurheilukoulu- ja kilpailutoimintaa. Ohjaajakoulutuksen lajiosa toteutetaan SAL: n 
aluejaoston tai jäsenseuran pyynnöstä tilauskursseina.  
 
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 ampumaurheilukouluohjaajaa vuoden 2012 loppuun mennessä. 

 
Toimenpiteet: Jatketaan ohjaajakoulutusjärjestelmän kehittämistä, tarkennetaan 

koulutussisältöjä, toteutustapaa ja materiaaleja sekä toteutetaan 
ohjaajakoulutusta.  

 
6.2. Valmentajakoulutus 
 
Vuonna 2012 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 2012 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  12.-14.10.2012 ja II tason valmentajakurssi alkaa 1. 
jaksolla Vierumäellä 19.-21.10.2012. 
 
Yhteistyössä valmentajakerhon kanssa järjestetään jatko- ja täydennyskoulutusta. Liiton valmentajille ja 
urheilijoiden henkilökohtaisille valmentajille järjestetään jatkokoulutusta yhteistyössä Vierumäen 
valmennuskeskuksen kanssa.  Ensimmäinen jatkokoulutustilaisuus järjestetään 17.3.2012 Vierumäellä. 
 
 
Tavoitteet:  Valmentajakoulutusjärjestelmän kehittäminen, uusimuotoisen koulutuksen 

toteuttaminen ja ammattitaitoisten valmentajien lisääminen 
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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 kohdeseuroja.  
Toimintakulttuurin näky on rakentumassa seuraavanlaiseksi:  
Ampumaurheilussa on mukana olevien ihmisten tarpeista ja toiveista rakentuva innostava toimintakulttuuri 
niin paikallistasolla kuin valtakunnallisestikin, jolloin yhteisö tukee eri elämän vaiheessa olevien ihmisten 
kasvua pienestä ampumaurheilijasta isoksi ihmiseksi. Toiminta tuottaa mielihyvää ja onnistumisen 
elämyksiä ja ihmiset pystyvät seuroissaan toteuttamaan parhaiten omaa itseään, osaamistaan ja 
etenemään haluamallaan uralla. Eri urapoluille ja elämän vaiheisiin rakentuu tarvittavat tuki-, 
toimintarakenteet ja - olosuhteet. Liitto kulkee aktiivisesti tekijöiden rinnalla tukien seuran toimintanäyn ja 
toimintojen syntymistä.  Kts. LIITEET 
 
AMPUMAURHEILIJAN POLKU 
ME YHDESSÄ-prosessi jalkautetaan yhdessä Urheilijan polku prosessin kanssa, jolloin huippu-urheilua 
hyödynnetään koko seuratoiminnan kehittämisen hyväksi. Urheilijan polussa on selvitetty ja kuvattu 
urheilijan kulku ja tarpeet sekä tavoitteet alkaen aina 6-8vuotiaiden lasten toiminnasta aina 
aikuistoimintaan saakka.  
Huippu-urheilun kehittämisen kautta pystytään kehittämään myös muita seuran perustoimintoja ja sen 
kautta muutostoiminta saanee selkeimmät tulokset. Huippu-urheilun urheilijapolun ja ME YHDESSÄ 
prosessin avulla varmistetaan, että SAL:lla on tulevaisuudessa riittävästi harrastajapotentiaalia, joista löytyy 
myös huipulle tähtääviä urheilijoitakin.  Kts.LIITTEET 
 
HENKILÖREUSRSSIT 
 
Prosessin johto- ja koordinointiryhmänä toimii edelleen ns. Tulevaisuusryhmä, joka osallistuu myös 
jalkautukseen. Prosessi koskettaa liiton kaikkia toimialoja ja toimijoita. Prosessin jalkautusta tulee 
vetämään SAL:n nuoriso- ja koulutuspäällikkö. Nuoriso- ja koulutuspäällikön avuksi tullaan palkkaamaan 
OKM:n tuen turvin ensi vaiheessa 1-2 joko kokopäiväistä tai osa-aikaista seuratukihenkilöä. 
Tulevaisuusryhmän ja palkattujen henkilöiden lisäksi jalkautuksessa olennaisina toimijoina ovat SAL:n 
aluejaostojen henkilöt. 
Lisäksi muutosprosessi hyödyntää SLU:n, Suomen Urheiluopiston tarjontaa sekä Tampereen Yliopiston 
järjestöjohdon koulutusta ja yhteisöjohtamiseen erikoistuneita asiantuntijoita. 
 
JALKAUTUS 
Prosessi käynnistetään loppuvuodesta 2011. Lajiparlamenttien ja liittovaltuuston käsittelyjen jälkeen ensi 
aallon 80 seuraa kutsutaan maakunnittain/alueittaan koolle ja tapaamisissa esitellään ME YHDESSÄ prosessi 
ja haastatellaan seurat. Tapaamisten jälkeen seurat lähettävät hakemuksen, joissa perustellaan mukaan 
lähtö ja kerrotaan henkilöt, jotka seurasta osallistuvat muutosprosessin läpivientiin ja johtamiseen 
seurassa. Mukaan päässeille seuroille tarjotaan vuodessa 3-4 lähijaksoa sekä tilanteesta riippuen ns. 
vierihoitoa ja paikallistukea.  Jalkautuksen yhtenä kantoaaltona on yhteistyö eri lajien ja alojen osaajien 
kanssa. Vuosittain (2012) tavoitteena on saada vähintään uuta 10 seuraa (max 15) mukaan 
kehitysprosessiin. Prosessin ensimmäinen vaihe kestää kolme vuotta 2012-2014.  
 
 
Tavoitteet:  Seuroihin innostavia, uusia toiminnan näkyjä, yhteisöllisyyden herääminen 
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 Roolien selkiyttäminen, lisää toimijoita 
 
Toimenpiteet: Aluekäynnit, seurakäynnit, yhteistyö eri toimialojen osaajien ja asiantuntijoiden 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 31.3.2012 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. Tehoryhmäurheilijoille pidetään ADT:n toimesta koulutusta kesän 
yhteisleirillä. 
 
Tavoitteet:  Suomalainen ampumaurheilu on puhdasta ja toimii eettisesti kestävällä tavalla 
 
Toimenpiteet:  Arvokeskustelut, asian liittäminen muihin koulutussisältöihin 
 
6.6 Ampumakortti – koulutus 
 
Ampumakortti - koulutusohjelmaa jatketaan vuoden 2012 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 Kultahipputoimintaan.  Lisäksi käynnistetään ko. koulutuksia myös ruutiaseille. Koulutuksessa 
toimitaan kiinteässä yhteistyössä Ampumaharrastusfoorumin muiden toimijoiden kanssa.  
 
Tavoitteet:   Ampumakortin suorittaneita 800 vasta-alkajaa 
Toimenpiteet:  Kouluttajat koulutukset, materiaalit 
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6.7. 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.  
 
Tavoitteet:   Kaikki SM-kisojen järjestäjät käyvät ko. koulutuksen 
 Uusi tulospalveluohjelma on seuroilla käytössä 
 
6.8. Ympäristökoulutus 
 
Ympäristökoulutusmateriaali uudistetaan vuoden 2011 loppuun mennessä päättyneiden AMPY- ja BAT 
hankkeen tulosten sekä mahdollisesti valmisteltavan uuden ampumaratalain johdosta. Ympäristökoulutus 
kuuluu yhtenä kiinteänä osiona uuteen Ampumakortti-koulutukseen.  
 
Tavoitteet:  Ympäristöosaamisen lisääminen, seuroihin ympäristöosaavia ratavastaavia, urheilijat 

tuntevat vastuunsa ympäristöstään ja toimivat sen mukaisesti 
 
Toimenpiteet:  Koulutusmateriaalin uudistaminen, yhteistyö muiden alan toimijatahojen kanssa, 

osallistutaan ampumaharrastusfoorumin seminaarin järjestelyihin Messukeskuksessa 
2.3.2012 alustavalla teemalla ”Turvallinen ampumarata”. 

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

 
7. HUIPPU-URHEILUTOIMINTA     
 
7.1. Valmennustoiminta 
 
Päätavoite 
 
Olympiadin päätavoite on menestys Lontoon 2012 olympialaisissa ja paralympialaisissa. Vuoden 2012 
huippu – urheilutoiminnan päätavoite on saada päätökseen Lontoo 2012 olympia- ja paralympiaprojektit. 
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.  
 
Toisena tavoitteena ovat ilma-aseiden EM-kilpailut Vierumäellä 2012. Ilma-aseiden EM-kilpailut 
järjestetään 14. -20.2.2012 Vierumäellä, jossa jaetaan ampumaurheilun viimeiset olympiapaikat Lontoon 
2012-kisoihin. Tavoitteena on saada 2-3 maapaikkaa Lontoon 2012 kesäkisoihin. 
 
Kolmantena tavoitteena on aloittaa seuraava olympiaprojekti kohti Rio Janeiroa 2016. Projektin 
tavoitteena on saada sellaisia potentiaalisia urheilijoita nostettua A/Olympiaryhmään mukaan, joilla 
näemme olevan mahdollisuuksia kilpailla Rion kesäkisoissa 2016 ja tarjota heille sellaisen 
valmistautumisohjelman, jolla myös menestytään 2016 kisoissa. Projektiin kuuluu olennaisena osana saada 
sellainen valmentajaryhmä toimintaan mukaan, joka on sitoutunut 2016 kisoihin saakka. 
 
Hankkeet 2012 -2016 
 

a) Urheilun ja opiskelun uudet ratkaisut 
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Hankkeen tavoitteena on saada luotua yhteistyömalleja ampumaurheilijoille eri koulutustasoisten 
oppilaitosten että akatemioiden kanssa ja näin saada kehitettyä harjoitteluolosuhteita sekä saada 
palkattua uusia valmentajia. Tavoitteena on myös saada muiden lajiliittojen kanssa luotua uusia 
yhteistyömalleja ja sitä kautta tehokkaampaa valmennusta/harjoitteluolosuhteita 
 

b) Lajianalyysien päivittäminen 
Hankkeen tavoitteena on kaikkien lajien (olympialajit) lajianalyysien päivittäminen/uusiminen. 
Tämän tarkoituksena on parantaa lajituntemusta sekä päivittää analyysit vastaamaan 2010-luvun 
tilannetta. Hanke toteutetaan yhdessä KIHU:n kanssa 
 

c) Urheilijan polun jalkautus 
Ampumaurheilijan polku on saatu syksyllä 2011 valmiiksi ja tulevan kauden tavoitteena on sen 
jalkautus seuratasolle 
  

Painopistealueet 
 
Jatketaan vuonna 2010 käynnistettyä huippuammunnan tutkimus- ja kehittämisohjelmaa vuosille 2012 – 
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. 
 



15 
 

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. 
 
MM-kilpailut 2014 
Käynnistetään 2014 MM-kilpailuihin valmistautumissuunnitelmien laatiminen ja kisoihin valmistautuminen 
jo vuonna 2012.  
 
ISSF:n ei-olympialajien maajoukkuetoiminta ja valmennusjärjestelmän kehittäminen arvioidaan vuoden 
2012 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 
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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.  
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7.3. Urheilijan polku 
 
Huipulle tähtäävän ampumaurheilijan polku on kuvaus siitä, kuinka matka kohti maailman huippua tulisi 
lajissa parhaimmillaan rakentaa. Yksilöt etenevät polulla luonnollisesti yksilöllisten taipumustensa ja 
harjoitustaustansa mukaisesti, mutta polku kertoo konkreettisesti sen, mitä taitoja, harjoitusmääriä ja 
valmennuksen sisällön painopisteitä polulla tulisi eri ikävaiheissa olla. 

Polku luo myös kuvaa eri vaiheissa olevien toimijoiden rooleista ja yhteistyötarpeista. Samalla se taustoittaa 
ja ottaa kantaa ratkaisuihin, joita urheilijan olisi  ampumaurheilussa tarkoituksenmukaista tehdä esim. 
urheilun ja opiskelun yhteensovittamisessa. Urheilijan polku antaa päälinjat toiminnalle. Yksityiskohtaista 
sovellusta tulee tehdä yhteistyössä henkilökohtaisen valmentajan kanssa. 

7.4. Tehoryhmätoiminta 
 
 Nuorten tehoryhmätoiminta tukee 15–20-vuotiaita lahjakkaita urheiluampujia ja heidän seurojaan 
valmennuksessa ja valmennuksen suunnittelussa urheilijan polulla. Tehoryhmävalmennusta tehostetaan 
vuoden 2012 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 2012 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.   
 
7.5. 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.  
 
7.6. 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.  
 
7.7. Maajoukkuetoiminta 
Liitto vastaa maajoukkuetoiminnasta ja sen kehittämisestä. Olympiatukiurheilijat muodostavat vuoden 
2012 prioriryhmän, joka tavoittelee menestystä Lontoon 2012 olympialaisissa ja paralympialaisissa. 
Tavoitteena on saada olympiakomitean järjestelmätuelle ja valtion apurahalle enemmän urheilijoita 
vuodelle 2012. 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 
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suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen valmentautumiseen. Lähtökohtaisesti arvokilpailuihin lähetetään 
jatkossa vain maajoukkueryhmiin kuuluvia urheilijoita. Tavoitteena on nostaa vuonna 2012 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 
2014 kaikkien lajien MM - kilpailut. Vuoden 2012 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 2012 päätoimisen 
valmentajan ja kehittäjän toimea takaamaan vammaishuippuammunnan kehityksen ja menestyksen 
paralympialaisissa.  Paralympiamaajoukkueeseen valitaan potentiaaliset Lontoon paralympialaisten 
menestyjät. Olympia- ja paralympiaurheilijoiden maajoukkuetoiminta tapahtuu yhdessä. 
 
7.8. Valintakriteerit valmennusryhmiin 
ks. liitteet, kohta  16 
 
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.  
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Nykyinen kilpailujärjestelmä 
Vuoden 2012 aikana kansallisessa kilpailutoiminnassa toteutetaan edelleen vuonna 2002 hyväksyttyä 
kilpailujärjestelmää. 

 
Seurataso 
Seuroja kannustetaan järjestämään entistä mielenkiintoisempia ja hauskempia kilpailuja kaikentasoisille 
ampujille. Uusille harrastajille ampumaurheilukouluja, 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 24.-25.3.2012 Kuopiossa. 
Ruutiasefinaali järjestetään 4.8.2012 Ahvenanmaalla. 
 
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. 
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Kilpailulisenssit ja vakuutukset 
Lisenssikausi on lokakuun alusta (1.10) seuraavan vuoden syyskuun loppuun (30.9). Lisenssirekisteri sisältyy 
liiton sporttirekisterijärjestelmään. 
  
A. Kilpailulisenssi 35 € 
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 11 € 
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 35 € kilpailulisenssi, jossa on sekä tapaturma- että 
vastuuvakuutus.  
 
F. Harrastelisenssi 20 € 
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. 
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Huippu-urheilun kansainvälinen kilpailutoiminta 
 
Huippu-urheilun kansainväliset arvokilpailut 2012 
14. -20.2.2012  Ilma-aseiden EM-kilpailut  Vierumäki, Suomi 
17. -26.5.2012  Haulikkolajien EM-kilpailut  Larnaka, Kypros 
2. -10.6.2012  Liikkuvanmaalin MM-kilpailut Tukholma, Ruotsi 
10. -15.7.2012  Nuorten luotilajien EM-kilpailut  Bologna, Italia 
27.7. -6.8.2012 2012 XXX-Olympialaiset  Lontoo, Iso-Britannia 
29.8. -9.9.2012 2012 Paralympialaiset  Lontoo, Iso-Britannia 
  PM-kilpailut   Norja 
28. -29.1.2012  Nuorten ilma-asemaaottelut Viro –Suomi Viro 
9.- 10.6.2012?  Nuorten maaottelu Suomi- Viro Suomi 

 
Maailman Cup-kilpailut 2012 
Haulikko 

23.3. – 1.4.2012 Tucson, USA  
17. – 29.4.2012 Lontoo, GBR  
1. – 8.5.2011  Lonato, ITA 
16. – 25.6.2012 Peking, CHN   
20. - 26.9.2012  Maribor, SLO (Finaali)  

Kivääri ja pistooli 

17. – 29.4.2012 Lontoo, GBR  
14. – 21.5.2012 Milan, ITA  
21.–  28.5.2012 München, GER 
16. – 25.6.2012 Peking, CHN    

 
Kivääri 300 m Eurooppa Cup-kilpailut 
06. - 09.06.2012 EC Thun / SUI 
27. - 30.06.2012 EC Eskilstuna / SWE 
13. - 17.08.2012 EC Plzen / CZE 
11. - 14.10.2012 EC Final Granada / ESP 
 
Iso- ja vakiopistoolin Eurooppa Cup-kilpailut 
11. -13.5.2012  Hannover, GER 
8. -10.6.2012  NOR/SUI 
15. -17.6.2012  Århus, DEN 
6. -8.7.2012  Hamina, FIN 
14. -16.9.2012  Upsala, SWE (Finaali) 
  
Universiadit  
4.-9.9.2012.          Kazan, RUS 
 
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. Osallistutaan kansainväliseen 
kilpailutoimintaan talousarvion puitteissa.  Urheilijoilla tulee olla hallituksen päätöksen mukaisesti voimassa 
oleva kilpailijasopimus. 
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Valinnat 
- kv.kilpailutoiminnan valintajärjestelmä ja –kriteerit liitteenä. 
 
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 2012 suuntaviivat pohjautuvat SAL: n strategia 2012 linjauksiin. Konkreettisena tavoitteena on 
saada yhä useampia lapsia ja nuoria mukaan ampumaurheilun seuratoimintaan sekä parantaa 
ampumaurheilukoulutoiminnan laatua. Lapsille ja nuorille ampumaurheiluseurojen 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 
ampumaurheilun seuratoiminnalle. Ampumaurheiluseurojen 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 2012 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. 
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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 2012 aikana.   
 
Toimenpiteet: Alkuvuoden 2012 aikana etsitään aluetoimintaan 1-2 oto-henkilöä, jotka  

toimivat yhdistyneiden alueiden nuoriso-, harraste- ja seurakoulutuksien ts. ME -
projektin yhteyshenkilöinä. 

 
9.4. Ampumaurheilukoulutoiminnan tukeminen 
 
Nuorten harrastajamäärien lisääminen vaatii sitä, että koulutetaan vuosittain motivoituneita I- ja II – tason 
ohjaajia ja valmentajia, jotka siirtävät tietotaidon käytäntöön seurantoiminnassa. Seuran järjestämä 
ampumaurheilukoulu on paras tapa aloittaa urheiluammunnan harrastaminen. Seurojen 
ampumaurheilukoulutoimintaan on tarjolla lajiesitteitä sekä ilmapistoolin ja – kiväärin perustekniikan 
oppaita. Lisäksi seuroille suositellaan ampumaurheilukouluvakuutuksen hankkimista. 
Lasten ampumaurheiluharrastuksen aloittamista varten kehitetyn ns. kultahipputoiminnan tarkoitus on 
antaa alle 15-vuotiaille mahdollisuus olla mukana seura- ja kilpailutoiminnassa. Tukiammunnan, 
kultahippujen kilpailujärjestelmän, ohjaajakoulutusten ja ampumaurheilukoulumateriaalien myötä lasten 
ampumaurheilukoulutoiminnan 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. 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.  
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Ampumaurheilun sinettiseurat vuoden 2012 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 ampumaurheilukoulumateriaalia ja järjestetään ohjaajakoulutuksia. 

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

 
Lajimarkkinointitapahtumat mm: 
Liikunnan ja terveystiedon opettajien opintopäivät, Hämeenlinna 3.2.2012 
GoExpo, Helsinki 2.-4.3.2012 
Lapin Erämessut 17.-20.5.2012 
Ampumaurheiluviikko, koko maa 21.-27.5.2012 
Erämessut, Riihimäki 7.-10.6.2012 

 
 
 

 

10. OLOSUHTEET JA YMPÄRISTÖ   
 
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. 
  
Tavoitteet:                       Seuroissa ympäristövastaavia, urheilijat tuntevat vastuunsa ympäristöstä jatoimivat 

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.  
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10.2. AMPU-hanke  
 
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). 
 
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. 
 
10.2.1. Ampumaratojen turvallisuuden ja ympäristövaikutusten hallinnan kehittäminen 
 
Ampumaratojen turvallisuuden ja ympäristövaikutusten hallinnan kehittämistä varten laadittiin 
hankesuunnitelma vuosille 2010-2012. Vuoden 2012 aikana saatetaan loppuun hankkeelle asetetut 
tavoitteet, joista keskeisimpiä ovat seuraavat:  
 

a) Melun hallinnan kehittäminen 
b) Maaperän ja pohjaveden raskasmetallipäästöjen hallinnan kehittäminen 
c) Lupamenettelyn hallinnan ja ratojen ”laatutoiminnan” kehittäminen 
d) Laaditaan ampumaratojen pitäjille käsikirja "Hyvän ampumaradan ylläpidon ohjeistus”.  
e) Ruutijäämien ja laukauksen päästöjä mittavien tutkimusolosuhteisen rakentaminen 

Suomeen 
f) Jatketaan ympäristövaliokunnan toimesta asiantuntija-avun antamista ampumaratojen 

ylläpidosta vastaaville tahoille esitettävien pyyntöjen mukaisesti.  
g) Selvitetään tarve ja mahdollisuudet käynnistää ampumarataoppaan päivitystyö 

tavoitteena nykyaikaisen ”jatkuvapäivitteisen nettiversion” aikaansaaminen vuoden 
2012 keväällä. Uudistamistyön painopistealueita olisivat ympäristön pilaantumiseen ja 
ampumaratojen rakenteelliseen turvallisuuteen liittyvät nykyteknologian mahdollistamat 
ratkaisut.  

h) Tehdään laaja-alainen kartoitus kaikista keskeisistä Suomen ampumaradoista. Tietojen 
perusteella päivitetään yhteistoiminnassa Jyväskylän Yliopiston kanssa 
liikuntapaikkatietokanta (LIPAS).  

 
10.2.2. Ampumaratojen kehittäminen  
 
Valtakunnallisen ampumarataverkoston kehittämistä tullaan toteuttamaan tukemalla pääsääntöisesti 
maakunnittain perustettavien ampumaharrastuksen alueneuvottelukuntien toimintaa. 
Alueneuvottelukuntia on vuoden 2011 loppuun mennessä perustettu yhteensä 10 maakuntaan. 
 
Toimintansa käynnistäneiden alueneuvottelukuntien toiminnan tukemista jatketaan erityisesti heidän 
ponnisteluissaan ampumarataolosuhteiden kehittämiseksi ja turvaamiseksi. Tärkeimpänä alueena on 
pääkaupunkiseutu. 
 
Vuoden 2012 aikana on tavoitteena lisätä alueneuvottelukuntien määrää ilmenevien tarpeiden mukaisesti.  
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10.3. 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.  
 
10.4. 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. 
 
10.5. Yhteistyö muiden toimijatahojen kanssa 
 
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. 
 
 
 
 

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 ja valmentajat 
sekä Ampumaurheiluliiton toimisto. 
 
Viestinnän painopisteet 
 
11.1. Viestintästrategia 
 
Liiton viestinnälle laaditaan uudistettu viestintästrategia, jossa otetaan huomioon ympäristön muutokset ja 
muutosten mukanaan tuomat tarpeet.   
 
Tavoitteena on löytää keinot lajikuvamme kirkastamiseksi suurelle yleisölle niin, että sen näkemys 
ampumaurheilusta vahvistuu lapsille ja nuorille sopivana hyvänä, sopivana ja turvallisena urheilumuotona. 
Tämän lisäksi lajimme tunnistetaan menestyvänä ja osaavana huippu-urheiluna. Tähän tarvitaan mukaan 
kaikkia ampumaurheilutahoja ja harrastajia. 
 
11.2. Ampumaurheiluliiton sisäisen viestinnän kehittäminen 
 
Liiton sisäisenviestinnän tavoitteena on tiedon kerääminen ja sen kohdennettu jakaminen sekä 
yhteisöllisyyden rakentaminen sovittujentavoitteiden mukaisesti.  
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Lähtökohta on se, että kilpailujen ja tapahtumien järjestäjillä on tiedotus/viestintävastaava, jonka toimintaa 
liiton viestintävaliokunta ja viestintäpäällikkö tukevat toimillaan. Kilpailujen uutisointia kehitetään paitsi 
niin, että kilpailujen järjestäjät toimittavat tulokset liiton kilpailukalenterissa ja Ampumaurheilunetissä 
oleviin tiedotusvälineiden osoitteisiin, myös niin, että tulokset ovat tiedotusvälineille sopivassa muodossa 
eli heti niiden julkaistavissa.  
 
Liiton sisäinen tiedotus painottuu yhä enemmän Ampumaurheilunettiin, jossa alueilla, lajeilla ja 
valiokunnilla on mahdollisuus päivittää itsenäisesti omia osioitaan. Urheiluampuja-lehti muokkaantuu yhä 
enemmän niin, että siinä julkaistaan henkilökuviin pohjautuvia artikkeleita ja ajankohtaisia katsauksia 
tulospainotteisten artikkelien lisäksi. 
 
Kilpailukalenteri ilmestyy maaliskuussa. Se käsittää ajanjakson 1.4.2012-31.3.2013. 
 
Ampumaurheiluliitto on rakentanut lajien yhteistä kilpailutietokanta- ja tulospalveluohjelmaa, joka on 
yhteensopiva käytössä olevien tulospalveluohjelmien kanssa. Ohjelma tulee olemaan kaikkien seurojen 
käytettävissä, ja se mahdollistaisi reaaliaikaisen tulospalvelun. Hanke on osaksi sisäistä ja osaksi ulkoista 
tiedotusta. Ohjelman on tarkoitus olla valmis loppuvuodesta 2011, jolloin myös alkaa koulutus. 
Täysipainoisessa käytössä ohjelman on tarkoitus olla vuoden 2012 aikana. 
 
Tavoitteet:  Ampumaurheiluliiton alueet, lajit ja valiokunnat käyttävät yhä enemmän 
 Ampumaurheilunettiä ja huolehtivat sen päivityksestä omalta osaltaan. Kilpailujen 
 tiedotuskulttuuria yhdenmukaistetaan ja sitä ryhdytään ennakoimaan paremmin samalla 
 kuin kilpailujen uutisointia kehitetään edellä mainitulla tavalla.  
  
 
Toimenpiteet: Kilpailujärjestäjien kouluttaminen/ohjeistaminen sekä tiedotus. Uudet lajiesittely yms.  
                            materiaalit 
 
11.3. Ampumaurheiluliiton ulkoinen viestintä ja tiedotusvälineiden palveleminen 
 
Ampumaurheiluliitto pyrkii lisäämään saamaansa palstatilaa ja ohjelma-aikaa tiedotusvälineissä. Ulkoista 
viestintää kehitetään edelleen kohdentamalla ja priorisoimalla viestittäviä asioita. Viestinnässä tärkeä osuus 
on kansainvälisistä arvokilpailuista tiedottaminen nopeasti ja luotettavasti. Tämän lisäksi 
Ampumaurheilunetissä ylläpidetään jatkossakin urheilijaprofiili- ja kuvapankkia lajin huippu-urheilijoista, 
jotta tiedotusvälineet voivat käyttää hyödyksi urheilijoiden tilastoja ja kuvia.  
 
Toimintavuoden isoimmat tapahtumat ovat ilma-aseiden EM-kilpailut Vierumäellä 14.-20.2.2012 ja Lontoon 
olympialaiset 27.7.-6.8.2012. Viestintäpäällikkö on paikan päällä molemmissa tapahtumissa ja lisäksi 
haulikkolajien EM-kilpailuissa Kyproksen Larnakassa 17.-26.5.2012 ja liikkuvan maalin MM-kilpailuista 
Ruotsin Tukholmassa 2.-10.6.2012. 
 
Tavoitteet:  Ampumaurheilun laadukas ja laaja uutisointi. 
 
Toimenpiteet:   
 Liitto pyrkii lisäämään näkyvyyttä tiedotusvälineissä palvelemalla niitä monipuolisesti ja 
 tarvittaessa myös yksilöllisesti. 
 
11.4. Ilma-aseiden EM-kilpailut 14.-20.2.2012 
 
Ilma-aseiden EM-kilpailut järjestetään Vierumäellä 14.-20.2.2012. EM-kilpailuilla on oma 
viestintäpäällikkönsä ja viestintäsuunnitelmansa. EM-kisoista enemmän kohdassa 13. 
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11.5.  Lontoon olympialaiset 27.7.-6.8.2012 
 
Urheiluampuja-lehdelle on myönnetty akkreditointi Lontoon olympialaisiin 27.7.-6.8.2012. 
 
Toimintasuunnitelman numeerinen tavoiteosa 
Asia  Tavoite 2012 
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 
 
 
 
 

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 2012.  
 
Nuorisovaliokunta valitsee vuoden Kultahippuampujan, -ohjaajan ja seuran marraskuussa. Lajijaostoja ja 
aluejaostoja kehotetaan palkitsemaan myös nuoria ja nuorisotoiminnassa mukana olevia toimijoita. 
 
 
 
 

13. ILMA-ASEIDEN EUROOPANMESTARUUS KISAT 14.–20-2. 2012 
 
Ilma-aseiden kymmenen metrin Euroopan mestaruuskisat järjestetään 14.-20.2.2012 Vierumäellä 
Heinolassa. Kilpailtavat lajit ovat ilmapistooli, ilmakivääri sekä liikkuva maali. Kilpailut käydään naisten, 
miesten sekä junioreiden (alle 20v) sarjoissa. Kaikki osallistujat, kisavieraat sekä toimitsijat asuvat 
Vierumäen majoituspaikoissa.  
 



29 
 

Suomessa järjestettävät Euroopan mestaruuskisat ovat viimeiset arvokisat, joissa on mahdollista ampua 
maakohtainen paikka Lontoon olympialaisiin. Kisoissa jaetaan vielä 16 maapaikkaa. Kilpailujen huomioarvo 
maailmalla on suuri olympiapaikkojen vuoksi.  
 
Kisojen visio:  
Järjestämme laadukkaat, sujuvat ja viihtyisät ampumaurheilukisat, jotka palvelevat osallistuvia kilpailijoita 
kiitettävästi heidän urheilusuorituksissaan, antavat vastineen yhteistyökumppaneiden panostukselle sekä 
tarjoavat laadukasta urheiluviihdettä katsojille niin paikanpäällä kuin kotikatsomoissa. 
 
Kisojen arvot:  
Skandinaavinen, pelkistetty tyylikkyys 
Lämmin ystävällisyys (yllätetään pienillä myönteisillä asioilla) 
Urheilija- ja yhteistyökumppanilähtöisyys  
Ampumaperhe yhdessä (kompakti paketti) 
Urheilun hengessä ympäristöystävällisesti 
Hyviä ja puhtaita osumia mediassa 
 
Johtoryhmä ja järjestelytoimikunta 
 
Kisoille on nimetty johtoryhmä sekä järjestelytoimikunta, jotka kokoontuvat vähintään kerran kuukaudessa 
kokoukseen päättämään ajankohtaiset asiat. Johtoryhmään kuuluvat puheenjohtajana Mikko Nordquist, 
varapuheenjohtajana, pistoolin lajijohtaja Alpo Vehanen, kilpailujen johtaja Marko Leppä, pääsihteeri Risto 
Aarrekivi, apulaispääsihteeri Nina Paloheimo, talouspäällikkö Pirjo Manninen.  
 
Järjestelytoimikunnassa ovat johtoryhmän jäsenten lisäksi kiväärin lajijohtaja Harri Marjala, liikkuvan 
maalin lajijohtaja Jarmo Smura, asetarkastuksen päällikkö Ralf Westerlund,  Vierumäen edustajat Johanna 
Skyttä ja Tuomo Kamppinen, turvallisuuspäällikkö Juha Jaakkola sekä kuljetuspäällikkö Timo Gröhn. 
 
Toimitsijat ja avustajat 
 
Ampumaurheilun nettisivuilla sekä Urheiluampuja –lehdessä on haettu vapaaehtoisia avustajia kisojen 
kenttätoimintaan (range officerit) sekä muihin työtehtäviin, kuten kisatoimistoon, viestintään, 
seremonioihin sekä ADT –tehtäviin. Juryn jäsenet sekä harjoittelijajäsenet on nimetty.  
 
Tavoitteena on saada mukaan noin seitsemänkymmentä vapaaehtoistyöntekijää kilpailujen ajaksi töihin eri 
työtehtäviin Suomen Ampumaurheiluliiton jäsenseurojen jäsenistä. Työntekijät koulutetaan 
toimitsijakoulutuksessa marraskuussa 2011 omiin työtehtäviinsä. Kaikki toimitsijat työskentelevät 
tammikuussa 2012 ilma-aseiden Suomen mestaruuskisoissa  kenraaliharjoituksessa omissa määrätyissä 
työtehtävissä.  
 
Suomessa käytävät kisat mahdollistavat myös uusien juryn jäsenten oppimis- ja opettamismahdollisuutta. 
Juryn jäseniä koulutetaan varsinaisten rinnalla harjoittelijoina kansainvälisiin tuomaritehtäviin.  
 
Viestintä 
 
Euroopan mestaruuskisoissa jaetaan viimeiset ampumalla saavutettavat 16 olympiamaapaikkaa. Kilpailujen 
huomioarvo maailmalla on hyvin suuri ja viestinnän on onnistuttava moitteettomasti. Kansainväliset 
arvokisat ovat myös potentiaalinen näkyvyyden lisäämispaikka ampumaurheilulle kotimaassa. Viestinnässä 
otetaan käyttöön kaikki merkittävät viestintävälineet sekä foorumit, jotta kisatietoisuutta pystytään 
levittämään mahdollisimman tehokkaasti ja suurelle väestölle.  
 
Suomen Yleisradio televisioi ilma-kiväärin sekä ilmapistoolin finaalit. Ylen signaali on käytössä myös muihin 
Euroopan maihin ja signaalia mainostetaan ja kannustetaan ottamaan käyttöön kansainvälisesti. Lisäksi 
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kaikki finaalit (myös liikkuvamaali ja juniorit) pyritään televisioimaan www-sivuilla, joissa ne ovat nähtävissä 
maailmanlaajuisesti.  
 
Kilpailujen www-sivut ovat tehokkaassa tiedotuskäytössä osallistujille, vieraille, medialle ja suurelle yleisölle 
kisojen ennakkotiedottamisessa sekä kisojen aikana.  
 
Lisäksi kisojen ennakkotiedottamiseen käytetään hyväksi Urheiluampuja –lehteä, erillisiä 
tiedotustilaisuuksia, mediatiedotteita sekä Suomen Ampumaurheiluliiton www-sivuja. Suomalaista mediaa 
informoidaan kisojen järjestelyistä sekä muista tarvittavista tiedoista säännöllisesti.  
 
Talous 
 
Kilpailujen talous rakentuu osallistumismaksuihin, majoitustuottoihin ja yhteistyökumppanuussopimuksiin. 
Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on kilpailuihin haettu ns. kumppanuusrahaa. 
Tavoitteena on saavuttaa myös taloudellisesti voitolliset kilpailut.  
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14. LAJIJAOSTOJEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT 2012 
  
 

14.1. KIVÄÄRIJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 
 
Yleistä 
Alkavalle toimikaudelle kiväärijaoston tavoitteena on aiempien vuosien tapaan kehittää ja toimeenpanna 
seurojen järjestäminä mielenkiintoisia kilpailutapahtumia kivääriampujille.  
Tapahtumat pyritään saamaan sellaisiksi, että niihin saadaan yleisöä seuraamaan huippuampujien loistavia 
urheilusuorituksia. 
 
Hallinto 
Vuosittain puolet kiväärijaoston jäsenistä on erovuorossa.  
Erovuoroisten jäsenten tilalle valitaan ehdokkaista uudet jäsenet jaostoon liiton järjestämässä 
lajiparlamentissa Vierumäellä.  
Jaosto pitää toimikauden aikana 3-6 kokousta. Näiden kokousten lisäksi kokoonnutaan asioiden niin 
vaatiessa. Kokoukset pyritään järjestämään suurempien kansallisten kilpailujen, SM- kilpailujen tai jonkin 
muun suurtapahtuman yhteydessä.  
 
Koulutus 
Kiväärijaosto ei toimikauden aikana järjestä koulutusta. Jaoston jäsenet pyrkivät mahdollisuuksien mukaan 
osallistumaan muiden liittojen ja yhteisön järjestämiin koulutustilaisuuksiin. 
 
Nuorisotoiminta 
Yhteistyötä valiokuntien ja lajijaostojen välillä tullaan entisestään kehittämään, etenkin nuorisovaliokunnan 
kanssa.  
Tavoitteena on saada nuoret kivääriampujat ja kiväärin tukisarjalaiset pysymään ja viihtymään hienon ja 
kehittävän harrastuksen parissa ja jatkamaan sitä aikuisiälläkin. Jaoston nimeämä nuorisoasioiden vastaava 
pyrkii olemaan mukana nuorten teholeireillä. 
Kartoitetaan ja arvioidaan nuorisotoiminnan mahdollisuuksia, tilaa ja tarvittaessa ohjataan seuroja 
nuorisotoiminnan käynnistämiseksi. 
 
Kilpailutoiminta 
Valtakunnalliset joukkuesarjakilpailut toimeenpannaan kotiratakilpailuina talven aikana 10m ilmakiväärillä 
sekä 10m ilmakiväärin 3x20 laukauksen osalta.  
Kesällä toimeenpanemaan myös 50m kiväärin makuun sarjakilpailu, niin ikään kotiratakilpailuna. 50m 
kiväärin sarjakilpailussa tullaan edellisvuosien tapaan järjestämään joukkuekilpailun lisäksi myös 
henkilökohtainen sarjakilpailu.  
 
Kauden aikana järjestetään myös 50m kiväärin polvisarjakilpailu. 
 
Kokeiluluontoisena kehitetään uutena kilpailumuotona sekasarjajoukkuekilpailua.  
Joukkue tulisi olemaan viisijäseninen siten, että siinä ampuisivat tyttö ja poika (nuorten sarjat), nainen ja 
mies (N ja Y-sarjat) sekä yksi ikäsarjalainen (50 -70 sarja).  
Kilpailu pyritään liittämään jonkin muun kilpailun yhteyteen. 
 
Eri lajijaostojen kanssa pyritään järjestämään kilpailuja sekä kilpailuun liittyviä tapahtumia. 
 
Valmennus 
Jaosto ei toimikauden aikana järjestä valmennustilaisuuksia. Jaosto pyrkii nimeämään mahdollisuuksien 
mukaan edustajansa maajoukkueleireille sekä alueiden valmennustapahtumiin. 
Ympäristö ja olosuhteet 
Tuetaan uusia ratahankkeita antamalla asiantuntija-apua rakennettaviin kohteisiin. 
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Edunvalvonta 
Jaosto tulee kauden aikana tarpeen vaatiessa tekemään esityksiä liiton hallitukselle sekä valiokunnille. 
Vuosittain järjestettäviin asealan seminaareihin jaosto pyrkii saamaan edustajan/t. 
Osallistutaan liiton järjestämiin tilaisuuksiin sekä muiden yhteisöjen ja lajiliittojen tilaisuuksiin.  
Jaoston tiedottaminen tapahtuu Urheiluampuja-lehdessä sekä liiton www- sivuilla. 
Järjestäytymiskokouksessaan jaosto valitsee tiedotusasioista vastaavan henkilön 
 
Palkitsemiset 
Liiton järjestämässä päätösgaalassa tullaan palkitsemaan paras kiväärinainen, kiväärityttö, kiväärimies ja 
kivääripoika.  
Samassa tilaisuudessa tullaan lisäksi palkitsemaan ansioituneet jäsenet sekä ulkopuoliset toimintaa 
tukeneet tahot. 
 
Talous 
Jaostolla ei ole omaa varainhankintaa.  
Tulot muodostuvat pelkästään liiton myöntämästä tuesta. 
Suurin menoerä tulee olemaan matka- ja hallinnolliset kulut.  
Kuluja syntyy myös parhaiden ampujien palkitseminen Grande Finalessa. 
Mahdollisia muita kuluja kauden aikana saattaa syntyä jaostolle tehtävistä hankinnoista sekä toimintaan 
liittyvistä asioista. 
 
 
 

14.2. PISTOOLIJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 
 
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. 
 
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. 
 
 

14.3. RIISTAMAALIJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2012 
 
Jaoston kokoukset 
Järjestetään puhelin kokouksia tarvittaessa. Yksi kokous pidetään lajiparlamentin yhteydessä 
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Kilpailutoiminta 
Katso riistamaalijaoston kilpailukalenteri  netissä, (www.ampumaurheiluliitto.fi/lajit/riistamaali).  
 
Valmennustoiminta 
Markkinoidaan liiton valmentajakoulutuksia ja pyritään saamaan seuroihin lisää koulutettuja valmentajia. 
Lajin esittely metsoleirillä jatkuu myös ensi vuonna. Myös lajin esittelyä SML:n SM- kisoissa pyritään 
jatkamaan. 
Pyritään edelleen lisäämään lajin näkyvyyttä. 

 
Leiritys ja koulutus 
Leiritys painottuu pääsääntöisesti nuoriin. Leirityksen hoitaa lajivalmentaja Ville Häyrinen. 
Tehdään edelleen yhteystyötä SML,n kanssa nuorten rekrytoimisessa. 
Tuomarikursseja järjestetään tarvittaessa. 
 
Talous 
Talousarvio pysyy Suomen Ampumaurheiluliiton tuen puitteissa. 
 
 

 

14.4. HAULIKKOJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2012 
 
 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 jaoston sivuilla kehitetään edelleen. Jaosto kokoaa haulikkoradoilla käytössä olevat 
toimintaohjeet ja kokoaa niistä yhtenäisen kokonaisuuden jaettavaksi seuroille. 
 
Kilpailutoiminta 
Huippu-urheilun osalta toimintasuunnitelma on kirjattu toisaalle.  
Haulikkojaosto on kirjannut toimintasuunnitelmaan muut kilpailutoiminnot seuraavasti: 
 
 
Vuoden 2012 kilpailut:  
 

AIKA KILPAILUN NIMI LAJIT JA SARJAT LUOKITUS SEURA PAIKKAKUNTA 

      31.3. English sporting sporting 100k,A, B Av SA Pori 

      28.-29.4. Promatic open compak Comp.Sporting 200k Kv Sa Pori 

      28.-29.4 Maurin Skeet, ranking Skeet, kaikki sarjat Ek KurA Kurikka 

      5.-6.5. Nasta GP 2012, rank Skeet, kaikki sarjat Ek HyMa Hyvinkää 

      12.-13.5. Kajaani Skeet 2012 Skeet, kaikki sarjat Ek KajA Kajaani 

      19.-20.5. Hela Compak 2012 Compak-sportin 150k Al KSA Laukaa 

      26.-27.5. Mäntsälä GP Trap Ek MKMS Mäntsälä 
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AIKA KILPAILUN NIMI LAJIT JA SARJAT LUOKITUS SEURA PAIKKAKUNTA 

      26.5 - 27.5. Jyväskylä Skeet Skeet, kaikki sarjat Ek KSA Laukaa 

      1.-2.6. Polar GP Trap, skeet, kaksoistrap Ek.  LAS Hollola 

      9.-10.6. Finlandia GP Trap Ek SSG Sipoo 

      16.-17.6. SM Kansallinen trap Kans.trap ikäk. SM SiUra Siilinjärvi 

      16.6. Kansallinen Trap Kanstrap 75 k   +fin AM KurA Kurikka 

      17.6. Skeet AM kisa Skeet 75 k+fin AM KSA Laukaa 

      30.6-1.7. SM Compak Compak SM KSA Leppävesi/Laukaa 

      30.6.-1.7. Finlandia Open Compak Compak Ek SSG Sipoo 

      30.6.-1.7. Sako-Beretta GP Skeet, trap Ek. P-HA Lempäälä 

      7.-8.7. SM Sporting Sporting 200k SM SA Pori 

      7.-8.7 Ylistaro GP, rank Skeet Ek YMS Seinäjoen Ylistaro 

      7.-8.7. Pogostan Kiulu, ranking Skeet,  Ek IEM Ilomantsi 

      14.-15.7 Oulu GP, ranking Skeet Ek OSH Oulunsalo 

      15.7. Nastatuplat 2-trap, A ja B sarjat Ek OSU Orimattila 

      14.-15.7. Pohjolakiekko Trap, A, B ja C sarjat Ek OSU Orimattila 

      21.-22.7. SM - A-trap A-trap SM OSU Orimattila 

      28.-29.7. SM Kansallinen trap Kansallinen trap, Y SM LAS Hollola 

      4.8. KyyhkyCompak Compak Sporting Av EjA Evijärvi 

      4.-5.8. SM Skeet Y SM OSH Oulunsalo 

      4.-5.8. SM Trap Y SM OSU Orimattila 

      11-12.8. SM Trap ikäkausi Ikäkausisarja SM MKMS Mäntsälä 

      11.-12.8. SM Skeet ikäkausi Ikäkausisarjat SM HyMA Hyvinkää 

      10.-12.8. Finlandia open Sporting sporting Pmkil PM SSG Sipoo 

      18.-19.8 SM 2-trap 2-Trap, kaikki sarjat SM LAS Lahti 

      21.-26.8 Junior Cup Y20 ja N20 Int OSU Orimattila 
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AIKA KILPAILUN NIMI LAJIT JA SARJAT LUOKITUS SEURA PAIKKAKUNTA 

      25.-26.8. ProMatic Open, ranking Trap Ek SiUra Siilinjärvi 

      28.8. Compak-Sporting AM Compak-sporting 75k AM KSA Laukaa 

      27.8. A-trap ja K-trap am kisat A-trap ja Kans.trap AM KSA Laukaa 

      1.-2.9. Superfinaali Trap, skeet Ek. LAS Hollola 
 
 
Ranking-maksut pidetään ennallaan 5€ (125 kiekkoa) ja 3€ (75 kiekkoa), sarjojen voittajille jaetaan 
palkintoina noin 50% tukimaksukertymästä. 
Sporting-ranking kilpailujen palkitsemisessa noudatetaan samoja jakoperusteita kuin muissakin 
haulikkolajeissa. 
Ranking-tilastot pidetään ajan tasalla jaoston sivuilla.  
Hankitaan kunniapalkinnot kaikille ranking-sarjoille. Kiertopalkintona on vain yleisen sarjan pokaali. 
 
International Junior Cup 
Ensi vuonna Suomessa järjestetään jälleen junioreille kansainvälinen kilpailu Orimattilassa. Se on yksi 
osakilpailu kolmesta muualla (Saksa ja Italia) järjestettävästä cup-kilpailuista. 
Haulikkojaosto maksaa joukkueisiin valittujen osallistumismaksut (sekä osallistumis- että joukkuemaksut). 
 
Liikuntavammaisammunta 
Vuonna 2012 kaikkien SM-kilpailujen ikäkausisarjoissa pitää järjestää myös liikuntavammaisten sarjat kuten 
edellisenäkin vuonna. Jaosto tukee vammaisampujia toimittamalla kiekkoja heidän leireilleen. 
 
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-näyttelyssä ja Riihimäen Erämessuilla jaosto on mukana. Muihin vastaaviin 
tapahtumiin osallistutaan jaoston erillisillä päätöksillä. 
Haulikkoammuntasimulaattorin käyttö ja suosio on vakiintunut 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.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. 
Ranking- ja SM-kilpailuista kerätyillä tukimaksuilla katetaan ranking-palkinnot ja tuetaan valmennus- ja 
kilpailutoimintaa mm. nuorten Suhlin matkaa 1500 € (joukkueenjohtajan kuluja). Lisäksi jaosto osallistuu 
taloudellisesti nuorten leirin joukkueenjohtajan kulujen kattamiseen Saksassa. 
Jaoston jäsenien parlamenttikulut korvataan. 
Messuille SAL:n osastolla toimivien henkilöiden kulut korvataan SAL:n harrastemäärärahoista. 
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14.5. SILUETTIJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2012 
 
Tavoitteet 
Kilpailulliset tavoitteet 
Päätavoitteina on menestyminen vuoden 2012 MM-kilpailussa jotka pidetään 26.3-5.4.2012 Etelä-Afrikassa  
Jaoston tavoite on saada hyvä tulos mitaleiden muodossa MM-kilpailussa sekä pitää Suomi kärkimaiden 
joukossa. Edellisten MM-kilpailuiden kokemuksen myötä ja tästä syystä ampujille on tarkoitus järjestää leiri 
(TaSA) tulevan talven aikana. Tavoite on saavuttaa lähes sama henkilökohtaisten mitalien määrä kuin 
edellisissä EM ja MM-kisoissa, sekä saavuttaa kaikille kuudelle joukkueelle mitalisija. 
Pistoolilajeissa on tavoitteena yksi joukkuekulta. Osallistumme Ruotsissa myös 
PM-kilpailuihin jotka järjestetään vuoden 2013 EM-kilpailupaikalla. 
 
Muut tavoitteet 
Kansainvälisiin kilpailuihin luodaan selvä ja etukäteen tiedossa oleva karsintajärjestelmä. 
Tiedottamista kehitetään koskien tuloksia ja 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, olemme saaneet säännöt Suomeen niin kokemukset jotka saimme  
kun Sipoossa ammuttiin koko vuosi ko.aseilla, viemme sen eteenpäin. Kuva sarjoja  
on tehty eri puolilla ja harjoittelut ovat alkaneet . 

 
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.  
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. 

 
 

 

14.6. MUSTARUUTIJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2012 
  
Jaoston tavoitteet 
Kehittää lajia ampujien, jäsenyhdistysten ja liiton tarpeiden mukaisesti ja järjestää tarpeen mukaan lajiin 
liittyvää koulutusta ja valmennusta. Kannustaa seuroja etsimään mukaan uusia ampujia lajin harrastus-, 
kilpailu- ja seuratoimintaan. 
 
 
Kotimainen kilpailutoiminta 
Mustaruutijaoston alaiset seurat tulevat järjestämään seitsemän mustaruutikilpailua sekä mustaruudin SM-
kilpailut. Lisäksi helmikuussa järjestetään mustaruutiampujien ilma-asekisat Salossa. 
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Kansainvälinen kilpailutoiminta 
Huolehtia yhteydenpidosta kansainväliseen lajiliittoon ja ilmoittaa halukkaat osanottajat PM- ja MM-
kilpailuihin. Vuoden 2012 PM-kilpailut järjestetään Tanskassa (pvm. vielä avoin) ja MM-kilpailut Saksan 
Pforzheimissa (12.–19.8.2012). 
 
Valmennustoiminta ja tuomarikoulutus 
Järjestetään mustaruutiammunnan valmennusleiri (mahdollisesti toinenkin) ja tarvittaessa järjestetään 
tuomarikurssi. 
 
Jäsenhankinta 
Jaosto esittäytyy omalla osastollaan Arma Aboa asemessujen yhteydessä. Seuroja kannustetaan 
esittelemään lajia omilla alueillaan olevissa tapahtumissa. Seuroja kannustetaan jäsenhankintaan. 
 
Tiedotustoiminta 
Jaoston kotisivuilla, Urheiluampuja-lehdessä ja sähköpostin välityksellä tiedotetaan ajankohtaisista asioista. 
 
 
 

14.7. PRACTICAL-JAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2012 
 
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 2012 
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 2012 ainakin kuusi kertaa. 
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. Tarkoituksena järjestää 2 kpl ampuma/valmennusleirejä 
edustusampujille MM ja EM-kilpailuiden osallistumista varten. 
 
Puheenjohtaja, regional director, RD 
edustaminen kv. Liitossa, kv. Kilpailujen osallistumisen järjestelyt, level III luokitukset, kv. Maksuliikenteen 
koordinointi 
 
Varapuheenjohtaja 
RD:n sijainen, peruskurssien tiedotus, Peruskurssien koordinointi 
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Sihteeri 
jaoston kokousten koolle kutsuminen, esityslistojen laatiminen, pöytäkirjojen tekeminen, parlamentin 
kutsut, esityslistat ja pöytäkirjat, ajankohtaisista asioista tiedottaminen, Kansallisen maksuliikenteen 
koordinointi 
 
Kilpailuvastaava 
kansallisen kilpailutoiminnan koordinointi, kilpailukalenteri, tulosarkisto 
 
Tiedottaja 
valmennus ja koulutus, lehtiartikkelien valmistus ja tarkistus, ulkoinen tiedotus 
 
WWW-vastaava 
www-sivujen visuaalinen ja tekninen kehitys sekä ylläpito, TARHA:n kehitys, Ampujailmoitusten 
syöttäminen TARHA:an, Ilmoitukset jatkossa osoitteeseen ipscfin@gmail.com 
 
Yleismies 
jaoston myymät tuotteet, pinssit, merkit yms, maajoukkueasut (asiaa hoitaa jaoston ulkopuolelta Harri 
Kykkänen) 
 
Kilpailutoiminta Suomessa 
Vuonna 2012 tavoitteena on järjestää seuraavat Suomen Mestaruuskilpailut (level III): 
- Pistoolilajien Suomen Mestaruuskilpailut 
- Haulikkopracticalin Suomen Mestaruuskilpailut 
- Kivääripracticalin Suomen Mestaruuskilpailut 
- 3 gun SM-kilpailut 
Kannustetaan seuroja aloittamaan kilpailutoiminta Action Airsoftissa.  
 
Level II – eli luokittelukelpoisia kilpailujen osalta seuroja rohkaistaan järjestämään 
edellisten lisäksi 3-4 level II –kilpailua kauden 2012 aikana. Erityisen toivottavaa olisi 
saada level II  ja III - kilpailutapahtumia paikkakunnille, joilla kilpailuja ei aiemmin ole järjestetty. 
 
Kilpailutoiminta ulkomailla 
Vuonna 2012 järjestetään seuraavat arvokilpailut ulkomailla: 
- Pohjoismaiden mestaruuskilpailut pistoolilajeissa 
- Pohjoismaiden mestaruuskilpailut kiväärilajeissa (Ruotsi) 
- Kivääripracticalin EM, Bulgaria 
- Haulikkopracticalin MM, Unkari 
 
Maajoukkueet arvokilpailuihin määritellään karsintakriteerien perusteella. Tavoitteena 
on, että liitto myöntäisi stipendin edustusampujille (kv-kilpailuavustus). 
 
Tavoitteet 
Tavoitteet IPSC Region Finland 
Regionin jäsenmäärässä tavoite vuonna 2012 on nostaa jäsenmäärää 5%. Jäseniä odotetaan siis olevan noin 
2100. 
Kilpailuissa tavoitteena on saavuttaa seuraava tulostaso: 
- Pohjoismaiden mestaruuskilpailut pistooli: kaksi henkilökohtaista mitalia, joukkuemitali 
- Pohjoismaiden mestaruuskilpailut kivääri: neljä henkilökohtaista mitalia ja 2 joukkuemitalia. 
- MM-kilpailut, 2 henkilökohtaista mitalia, 1 joukkuemitali ja ampujia 10 parhaan joukossa kaikissa 
divisioonissa 
- EM kilpailut, 5 henkilökohtaista mitalia, 2 joukkuemitalia ja ampujia 10 parhaan joukossa molemmissa 
divisioonissa. 
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Talousarvio vuodelle 2012 
Jaosto on laatinut talousarvion vuodelle 2012. Liiton tuki jaoston hallinnon kuluihin on 2000 €. 
Mahdolliset kilpailuavustukset myönnetään erikseen. 
  
NROI Finland 
Yleistä  
NROI Finland Toimikunnan tehtävät on määritelty IPSC Region Finland ohjesäännössä. Practical - Jaosto 
nimittää NROI Finland Toimikunnan puheenjohtajan ja jäsenet. Toimikunnan tehtävä on valvoa 
kansainvälisen tuomarikoulutuksen toteutumista Suomessa, antaa yksinomaisesti sääntötulkinta-ohjeita ja 
vastata säännöistä yleisesti. Kouluttaja ottaa vastaan seurojen toiveita tuomarikursseista. NROI valvoo ja 
pitää kirjaa tuomaripisteistä seuroilta, kilpailun järjestäjiltä, saamillaan tiedoilla. Pisteet kirjataan 
viimeistään seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. 
 
Koulutustoiminta 2012 
Vuonna 2012 järjestetään kaksi (2) kansallista level 1 – tuomarikoulutustapahtumaa. Organisointi- ja 
tiedotusvastuu on NROI – kouluttaja Kristian Poikosella. Koulutuspaikat pyritään jakamaan tasaisesti eri 
osiin maata (Etelä, Länsi-, Itä- sekä Pohjois-Suomi). Koulutukset pyritään järjestämään tammi – huhtikuun 
aikana. Vuoden alkuun mennessä selvitetään, joko kansainvälisellä tuomariliitolla on toteutettuna 
koulutusmateriaalit eri asetyypeille. Jos näin, niin tarvittaessa joku kursseista voidaan toteuttaa esimerkiksi 
haulikkopractical – ammuntaan keskittyville tuomareille. 

 
NROI Finland pyrkii suunnittelemaan ja organisoimaan lisäksi oman koulutustapahtuman, joka on 
suunnattu jo toimiville tuomareille. Kurssin tavoite on nostaa osallistujien ammattitaitoa sekä päivittää 
vuonna 2012 voimaan astuneet sääntömuutokset. Suunniteltu toteutusajankohta on maalis-huhtikuussa 
2012 myöhemmin ilmoitettavalla paikkakunnalla. Kurssista tiedotetaan jaoston www – sivujen kautta.  
 
Tuomaritoiminta 2012 
Kotimaa: NROI Finland jatkaa kilpailun järjestäjien tukena olemista mm. avustamalla stage - suunnittelussa 
ja avustamalla kilpailun laadukkaassa läpiviemisessä.  
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 kivääripracticalin EM – kilpailuissa Bulgariassa sekä haulikon MM – kisoissa Unkarissa.  
 
Muut asiat 
Toimikunnan tulot vuonna 2012 muodostuvat tuomarikoulutusmaksuista, joista arvioidaan saatavan 
yhteensä 1.100 euroa. Koulutustapahtumien kulut muodostuvat kouluttajan matkakuluista ja 
materiaalikuluista (opiskelumateriaali, tuomarikortti- ja paita), joista arvioidaan syntyvän kustannuksia 
yhteensä 900 euroa. Toiminnan arvioidaan tuottavan ylijäämää 200 euroa vuonna 2012.  
Ylijäämää voidaan käyttää tuomaritoiminnan kehittämiseen Suomessa sekä mahdollisesti ulkomailla 
tapahtuvan tuomaritoiminnan tukemiseen toimikunnan esittämällä tavalla. 
Vuonna 2012 tuomaristatus on vain niillä aiemmilla tuomareilla, jotka ovat ilmoittaneet toimikunnalle 
aiemmin kertyneet tuomaripisteet tammikuun 2012 loppuun mennessä.  
Ensimmäinen tuomaripaita toimitetaan tuomarinäytön suorittamisen jälkeen. Paitatilaukset pyritään 
tekemään isoissa erissä, kaksi kertaa vuodessa.  
Toimikunta täsmentää CRO – ja RM – statuksien perusteita, mm. IROA:n suositusten pohjalta.  
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14.8. KASA-AMPUMAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2012 
 
Yleistä  
Merkittävin tapahtuma kalenterivuonna 2012 on kasa-ammunnan EM-kisat, jotka on anottu Suomeen. Alun 
perin Italiaan merkitty kisa on jouduttu perumaan rataolosuhteiden vuoksi. Lohtajan Metsästysseura on 
ilmoittanut halukkuutensa järjestää kisat harjoituspäivineen 26.6. – 1.7.2012. 
 
Kilpailutoiminta 
Pienoiskiväärin MM-kisat järjestetään Australiassa 20.-26.5.2012. Suomalaisia ampujia kisoihin on lähdössä 
muutama henkilö. 
PM-kisojen järjestämisvastuu on Ruotsilla, aikataulu ja paikka eivät ole selvillä toimintasuunnitelman 
laatimishetkellä. 
Kilpailukalenteri on aikaisempien vuosien tapainen, joskin EM-kisat aiheuttavat pientä ruuhkaa. 
 
Koulutus 
Aikaisempien vuosien tapaan tuomarikorttien tenttiminen järjestetään uusien kasa-ampujien saamiseksi 
kilpailujen piiriin. 
Jaosto järjestää vuoden 2012 aikana lajikoulutusta, jonka järjestämiseksi jaosto esittää määrärahapyynnön 
SAL:lle.  
Toimintavuonna jatketaan aikaisempien vuosien tapaan hyvää yhteistyötä Nammo Lapuan kanssa. 
 
 
 
  

15. ALUEJAOSTOJEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT 2012 
 

15.1. SAL:n ETELÄ-SUOMEN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012 
 

 
Yleistä 
Aluetoiminnan tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua alueellaan sekä toimia SAL:n 
organisaation osana yhteistoiminnassa lajijaostojen ja alueen seurojen kanssa. SAL:n aluejaosto on suora 
jatke liiton toiminnoille, joka tarkoitusta toteuttaakseen: 

 
- edistää SAL:n tavoitteiden toteutumista alueellaan 
- toimii alueensa seurojen yhdyssiteenä 
- tukee alueensa seurojen toimintaa, 
- koordinoi ja järjestää lajijaostojen kanssa alueellista tuomari- ja valmennustoimintaa, 
- järjestää muuta alueellista koulutustoimintaa, 
- ohjaa ja valvoo alueellista kilpailutoimintaa, 
- kehittää alueellaan nuoriso- ja harrastetoimintaa, 
- hoitaa alueellaan urheiluammunnan yhteiskuntasuhteita 
- vastaa alueensa urheiluammunnan tiedottamisesta ja markkinoinnista 
- seuraa ja vaikuttaa alueensa rataolosuhteiden kehittymiseen. 

  
Aluejaosto voi toimintansa turvaamiseksi julkaista ja kustantaa ampumaurheilua käsittelevää tiedotus- ja 
muuta materiaalia sekä ottaa vastaan lahjoituksia. 
 
Hallinto 
Aluejaoston hallinnosta vastaa puheenjohtaja sekä alueen kokouksessa valitut aluejaoston jäsenet. Jaoston 
jäsenistöstä valitaan sihteeri sekä muut vastuuhenkilöt. 

 
Alueen yleiset kokoukset pidetään lokakuussa ja maaliskuussa.  Aluejaosto kokoontuu säännöllisesti, noin 
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kolmesta-neljään kertaan vuoden aikana. 
Hallintopalvelut, kuten kirjanpito, postitus ja kopiointipalvelut hankitaan SAL:sta. 
 
Talous 

 Jaoston tulot muodostuvat pääosin seuroilta perittävistä jäsenmakuista ja ampumaurheiluliiton 
maksamasta tuesta.  

Menopuolella merkittävin panostus on nuorisotoiminnan monipuolisessa tukemisessa, vuoden 2012 suurin 
menoerä tulee olemaan järjestettävät nuorten leirit. 

 Vuodelle 2012 on suunnitteilla kahdeksan leiriä, jotka on tarkoitettu nuorten kivääri- ja pistooliampujien 
lisäksi myös nuorille haulikko- ja riistamaaliampujille. Näin ollen tarve tukea yksittäisiä ampujia vähenee ja 
varat saadaan kohdistettua entistä tasapuolisemmin kaikkien alueen ampujien hyväksi. 

Ympäristöasiat 

Alue seuraa edelleen ratojen ympäristölupatilanteen kehitystä. 

Koulutus 

Alueella järjestetään ylimääräinen tuomarikurssi kivääri- ja pistoolilajeissa huhti- toukokuussa.  

- Kiväärin ja pistooli I- ja II-luokan tuomarikurssien ajankohdaksi pyritään jatkossa 
vakiinnuttamaan viikko 41 

- Haulikon tuomarikursseja järjestetään tarpeen mukaan  

 

Aluejaosto jatkaa Etelä-Suomen alueella toimivien seurojen ja ammunnanharrastajien koulutuksiin 
osallistumisen tukemista.  

Nuorisotoiminta 

Aluejaosto jatkaa nuorisopäällikön johdolla alueen nuorten ampumaharrastuksen tukemista. Alue pyrki 
tukemaan nuoria tehoryhmän valinta leirille valittuja ampujia syksyn valintaleirillä. 

Vuodelle 2012 on suunniteltu seuraavia tapahtumia: 

- Nuorten ampumaleirit Vesterbyn ja Inkoon ampumahalleilla tammi- ja 
helmikuussa sekä kesä- ja heinäkuussa Inkoon ampumaradalla. Pistoolileiritystä 
on suunniteltu pidettäväksi 3 -4 leiriä vuoden aikana. Tarkemmat ajankohdat 
selviävät tammikuun 2012 aikana. Leirit ovat tarkoitettu alueen nuorille kivääri-, 
pistooli-, haulikko- ja riistamaaliampujille. 

- Vuoden 2012 Kultahippu-finaalia varten ammutaan karsinnat seuraavasti: 
Poliisien ampumaseuran kilpailut 21.1.2012, Aluemestaruuskilpailut 

Kilpailutoiminta 

Aluejaosto päättää alueellisten ja aluemestaruuskisojen kilpailujen luvat.  

Aluejaosto pyrkii vaikuttamaan kilpailujen järjestäjiin, jotta nuorten tukisarjoihin saataisiin enemmän 
kilpailuja myös ruutikaudella. 

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

Vuoden 2012 aluemestaruuskisoja on myönnetty seuraavasti: 

Ilma-aseet Mäntsälän Urheilijat ry 

Ilma-olympia Hyvinkään Metsästys ja Ampumaseura ry 
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15.2. SAL:n HÄMEEN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012 
 
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. 

 
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. 
Nimetään aluevalmentajia joiden tehtävänä on kouluttaa seurojen ohjaajia. 

 
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 7950 €. 
 
 

15.3. SAL:n ITÄ-SUOMEN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012 
 
Yleistä 
Jaosto toteuttaa liiton strategiaa alueellisella tasolla.  Jaoston tavoitteena on edistää ja kehittää 
ampumaurheilua Itä- Suomessa. Jaosto pyrkii huolehtimaan lajin toimintamahdollisuuksista alueella. 
Kilpailutoiminnassa haetaan uusia seuroja aluemestaruuskilpailujen järjestäjiksi, ja aktivoidaan seuroja 
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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 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. 
Koulutustarjonnassa on koulutusta kilpailujen järjestämisestä, ampumakouluohjaajakoulutusta ja 
ampumakorttikoulutusta yhdessä alueen seurojen ja Pohjois-Savon (PSL) ja Pohjois-Karjalan liikunnan 
(Pokali) kanssa.  
 
Nuorisotoiminta 
Aluejaosto aktivoi alueensa seurojen nuorisotoimintaa tukemalla tai järjestämällä nuorille ja heidän 
ohjaajilleen koulutus- ja leiritoimintaa. Seuroille tarjotaan myös ampumakouluohjaajakoulutusta. 
 
Kilpailutoiminta 
Alueella järjestetään aluemestaruuskilpailut kaikissa lajeissa ja molemmissa maakunnissa 
kultahippukarsinnat. Seurat järjestävät omia mestaruuskilpailujaan ja seurojen välisiä kilpailuja. Alueella 
järjestetään myös kansallisia kilpailuja kuten Karelia Match – ammunnat Onttolassa, Hukkavaaran malja 
Nurmeksessa ja Kalakukkoammunnat Kuopiossa.  
 
Valmennus 
Haulikkolajeissa Seppo Mahlamäki Siilinjärveltä jatkaa kaudella 2012 aluevalmentajana 
päävastuualueenaan trap-lajit, muita aluevalmentajia etsitään. Pääpaino valmennustoiminnassa on 
nuorissa, mutta kannustetaan myös ikämies- ja naissarjojen ampujia jatkamaan aktiivista ja tuloksellista 
kilpailutoimintaansa. Alue tukee myös seurojen toimintaa aktivoida uusia harrastajia ampumaurheilun 
pariin ja kurssien järjestämistä erityisesti tytöille ja naisille. Alueen seuroista osallistutaan mahdollisuuksien 
mukaan liiton järjestämille leireille koti- ja ulkomailla. 
 
Ympäristö Ja Olosuhteet 
Jaosto seuraa ratatilanteiden kehitystä ja osallistuu seurojen kanssa edunvalvontaan, jotta saamme 
säilymään vähintään nykyisen tason ampumaurheilun harrastusmahdollisuuksissa. Jaoston edustus on 
mukana Pohjois-Karjalaan alueneuvottelukunnassa, jossa selvitetään Pohjois-Karjalan ja erityisesti 
Joensuun seudun ratatilanteen tulevaisuutta 
 
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. Jaosto tukee 
yhteistyön lisäämistä alueen seurojen ja muiden toimijoiden välillä.  
 
Palkitsemiset 
Alue ei toistaiseksi tue yksittäisiä ampujia palkinnoin tai stipendein vaan tukee suoraan seurojen 
nuorisotyötä parhaaksi katsomallaan tavalla. 
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Talous 
Jaoston tulot perustuvat pääsääntöisesti tuomarikurssien ja koulutustilaisuuksien tuloihin ja SAL:lta 
saatavaan avustukseen. Tuloilla katetaan jaoston toimintaa. Mahdollisuuksien mukaan pyrimme tukemaan 
alueen ampumaurheilu- ja valmennustoimintaa.  Talousarvion loppusumma 3000 €. 
 
 
 

15.4. SAL:n KAAKKOIS-SUOMEN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012 
 
Yleistä  
Aluejaoston toiminta jatkuu vuonna 2012 aiempien vuosien kaltaisena, pääpaino on edelleen kahdella 
Tanhuvaaran urheiluopistolla järjestettävällä leirillä (ruutiaseleiri kevätkaudella ja ilma-aseleiri 
syyskaudella). Maakunnallisten ulkorataruutileirien järjestämistä tuetaan, mikäli halukkaita järjestäjiä 
löytyy.   
Jaoston kouluttajat ja valmentajat tekevät pyydettäessä seuroihin koulutus- ja tietoiskuja. Tavoitteena on 
kohottaa seuraohjaajien ja -valmentajien tieto- ja taitotasoa sekä samalla pyrkiä ohjaamaan mahdolliset 
lahjakkuudet sekä yleensä lajista kiinnostuneet suunnitelmallisen harjoittelun pariin. 
 
Hallinto  
Vuonna 2012 jaostoon kuuluvat Jaakko Puisto, Marko Leppä, Matti Hahl, Jorma Hyrkkänen, Pertti Sinkko ja 
Jaana Parviainen. Jaoston lopullinen kokoonpano päätetään alueen syyskokouksessa.  
 
Koulutus  
Seurat voivat halutessaan pyytää ohjaajakoulutusta myös jaostolta, mikä toteutetaan seurakäynteinä sekä 
nuoriso- että valmennuspäällikön toimesta. Myös Ari Kolehmainen (PiekSA), liiton kouluttama 
ampumaohjaajakouluttaja on käytettävissä.  

   Koulutusta ohjaajat ja valmentajat saavat mm. leirien yhteydessä. Tuomarikoulutusta järjestetään I- ja II-
luokissa lajikohtaisesti alueen eri osissa seurojen ilmoittaman tarpeen mukaan. Tuomarikortit vanhenevat 
aina vuosittain joiltakin, joten jatkuvuuden ja jopa tuomaritoiminnan kehittämisen kannalta voisi olla 
hyväksi, että tuomarikorttikoulutus järjestetään vuosittain ajoitettuna esim. alkuvuoteen.   
Alueen syys- ja kevätkokouksissa pyritään järjestämään pienimuotoinen koulutustapahtuma. Koulutuksen 
aiheina ovat vaihtelevat, ammuntaa tukevat teemat. 
 
Nuorisotoiminta  
Nuorisotoiminnan pohjan muodostavat Tanhuvaaran Urheiluopistolla järjestettävät kaksi pääleiriä, 
ruutiaseleiri 13.–15.4.2012 sekä ilma-aseleiri marraskuussa. Nuoria tuetaan joko leirimaksuissa tai 
patruunoiden muodossa tai molemmin tavoin.  
Kultahippukarsintoja ilma-aseilla järjestetään kolme uusien ohjeiden mukaisesti. Alueen nuorten 
osallistumista Kultahippufinaaleihin tuetaan osallistumalla kuljetuskustannuksiin, mikäli kilpailut ovat oman 
alueen ulkopuolella. Nuorisopäällikkö osallistuu SAL:n nuorisotoimintapäiville alueen kustantamana, 
mukana voisi olla vuorotellen yksi edustaja alueen nuorisotoimintaa järjestävistä seuroista. 
 
Kilpailutoiminta  
Aluemestaruuskilpailut järjestetään pääsääntöisesti kaikissa alueella harrastettavissa lajeissa; myös 
haulikkolajeihin toivotaan järjestäjiä.  Kansallisia kisoja alueella on ainakin MA:n järjestämä Markun kilpailu 
maaliskuun lopussa sekä Matin kisat toukokuussa. Myös Imatralla järjestettäneen Ukko-Pekka-kilpailu.  
 

    Aluejaosto pyrkii järjestämään junioriampujille kansainvälisen kilpailumatkan InterShoot-kilpailuihin 
Hollantiin 1.–5.2.2012. Alue tukee mahdollista kisoihin osallistumista.  
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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. 
 
Muita   
Luodaan asteikko, minkä perusteella pisteytetään ja arvioidaan vuoden parhaiden ampujien valinnat. 
 
Talous 
Talousarvion loppusumma 15770 €. 
 
 

15.5. SAL:n KESKI-SUOMEN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012 
 
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-, kasa-ja 
mustaruutiammunnassa pyritään myös parantamaan alueellista toimintaa ja tiedotusta. 
Yhtenä tavoitteena on nuorten ampujien mukaan saaminen. Aluevalmennus ja tarvittavat leirit sekä 
koulutustilaisuudet valmentajille ja valmennettaville järjestetään itse tai osallistutaan SAL:n järjestämään 
koulutukseen. 
 
Nuorisotoiminta 
Aluejaoston jäsenet tekevät seurakäyntejä nuorisotoiminnan, myös tukiammunnan käynnistämiseksi. 
Seuroja kannustetaan järjestämään kilpailuja myös tukisarjoissa. 
Leiritoimintaa nuorille ampujille järjestetään yhdessä naapurialueiden kanssa, jos omalta alueelta ei saada 
riittävästi osallistujia. Tavoitteena on kolmen leirin/koulutustilaisuuden järjestäminen. 
  
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 –II-luokan tuomarikurssi syksyllä ja toinen tarvittaessa keväällä ainakin 
haulikkolajeissa. 
SAL:n järjestämille YT-kursseille osallistumista kannustetaan. Tuomarikurssin kouluttajat ohjataan 
hakeutumaan kouluttajakoulutukseen, mikäli SAL sellaista järjestää.  
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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 tuomarirekisteriä. Alueen ennätysluetteloa 
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 hyvistä suorituksista. 
 
 

15.6. SAL:n LAPIN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012 
 
Yleistä  
Vuoden 2012 painopiste on edelleen nuorisokoulutuksen ylläpitäminen. Aikuisten vetäjien kouluttaminen 
ampumakouluihin on yksi keinoista. Ampuma-aselainsäädännön, ampumaratalainsäädännön ja 
ympäristölupamenettelyn uudistuksen etenemistä seurataan ja vaikutetaan uudistuksen ohjaamiseen 
ampumaurheilulle myönteiseen suuntaan. Alueen ampumaratojen ympäristölupakysymyksiin perehdytään 
ja ratojen ylläpitäjiä tuetaan. 
 
Hallinto  

 Nuorisokoulutus, nuorisopäällikkö Atso Sipola 
Valmennus, Jukka Törmänen, Matti Piirto, Reijo Alkku, Ilkka Lausas, Pentti Jauhola. 
Tuomarikoulutus, Esa Riipi, Matti Piirto, Heikki Mikkola, Tapio Hänninen 
Ulkopuolinen varainhankinta, aluejaosto, seurat 
 
Koulutus  
Kts. nuorisotoiminta. Tuomarikursseja järjestetään Lapin alueella SAL:n periaatteiden mukaan. 
Vammaisurheilun mukaanottoa ja erityisryhmille räätälöityjen tapahtumien mukaanottoa ampumaseurojen 
ohjelmaan tuetaan. SAL:n ampumakorttikoulutusta jatketaan. Valmentajakoulutusta tuetaan. 
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Nuorisotoiminta 

 Kultahippujen aluekilpailut ja aluekarsinta 2012 ammutaan kaikki Sodankylässä. Kultahippufinaaliin 
osallistutaan entiseen tapaan. Ruutiaseiden AM- ja P-SM-kisoihin otetaan sarjat Kultahipuille. 
Kultahippuohjaajan kurssit tarpeen mukaan. Seurakäynnit seurojen kysynnän mukaan. 
Alueen tehoryhmällä on paikallisia ja valtakunnallisia leirejä. 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”. 
Yhteistoimintaa Pohjois-Ruotsin kanssa jatketaan ja tehostetaan kilpailuvaihtoa. 
 
Valmennus  
Lapin Liikuntakeskuksen palveluiden hyödynnetään leirityksessä ja erilaisissa koulutustilaisuuksissa.  
 
Ympäristö ja olosuhteet 
Yhteistyössä ympäristöviranomaisten kanssa tehdään alueen ampumapaikkojen tietojen keruu ja arviointi. 
Poliisin kanssa tehdään yhteistyötä uudistuneen aselainsäädännön täytäntöönpanossa. 
 
Talous 
Aluejaoston talous perustuu SAL:n antamaan toimintatukeen. Talousarvion loppusumma 3300 €. 
 
 
 

15.7. SAL:n LOUNAIS-SUOMEN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012 
 
 
 Yleistä   
Lounais-Suomen alueen visio: Ollaan aktiivisia nuorisotoiminnassa! 

Päätavoitteita vuodelle 2012 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. Aluejaosto on päättänyt vuonna 2012 maksaa puolet alueelta 
valmentajakoulutukseen osallistuvien henkilöiden osallistumismaksusta, mikäli he kirjallisesti sitoutuvat 
toimimaan alueellisissa valmentajatehtävissä 5 vuoden ajan. 
 
Tuomarikoulutusta järjestetään kaikissa lajiryhmissä. Kiväärin ja pistoolin tuomarikursseja järjestetään 
ainakin 1 syksyllä ja 1 keväällä siten, että toinen pidetään alueen eteläisessä osassa ja toinen pohjoisessa 
osassa. 
 
Ampumakouluohjaajakoulutus järjestetään, mikäli alueelta löytyy osallistujia. 
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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 aloitettu 
Suvisarjakilpailu järjestetään myös vuonna 2012. Jaetaan nuorisostipendit edellisten vuosien tapaan. 
 
Ampumakouluja pyritään tukemaan, jotta kesäkaudella ohjelmaan sisältyisi ruutiaseammunta. 
 
Tuetaan tehoryhmään pyrkiviä ampujia ja tehoryhmäleirille osallistuvia osallistumalla kustannuksiin 
mahdollisuuksien mukaan. 
 
Kartoitetaan ja arvioidaan nuorisotoiminnan mahdollisuuksia ja tilaa alueella ja tarvittaessa ohjataan 
seuroja nuorisotoiminnan käynnistämiseksi. 
  
Kilpailut  
Aluemestaruuskilpailujen järjestäjistä on laadittu suunnitelma vuoteen 2015 asti.   
 
Alueella järjestetään vuonna 2012 myös Maakunnallinen makuun sarjakilpailu, edellä mainittu Nuorten 
Suvisarjakilpailu sekä Satakunta Cup. Myös 3x20 ls:n ilmakiväärin asentokilpailun kotiratakisa pyritään 
käynnistämään. 
Lisäksi alueella järjestetään useita kansallisia ja alueellisia kilpailuja.  
 
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  
Talousarvion loppusumma on 12300 €. 
  
 

15.8. SAL:n POHJANMAAN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012 
 
Yleistä 
Liiton säännöissä alueille määrättyjen  tehtävien  hoitaminen. Ampuma-aselain edellyttämän koulutuksen, 
tiedotuksen ym. tehtävien järjestäminen alueella . 
 
Hallinto 2012 
Jukka Yliketola, Jukka-Pekka Parkkamäki, Seija Ahomäki, Kari Louko, Jussi Ahomäki, Asko Ahde, 
Helena Peltoniemi 
 
Koulutus 
 I- ja II- tason tuomarikoulutusta järjestetään tarpeen mukaan pistoolissa ja kiväärissä, sekä haulikkolajeissa 
ja liikkuvassa maalissa. Kurssipaikkojen valinnassa otetaan huomioon seurojen toiveet, kuitenkin niin että 
pelkästään yhdelle seuralle ei erikseen järjestetä kurssia. 
Kouluttajina kiväärissä Juha Ahomäki, Jukka Yliketola, Markku Ranta-Ylitalo ja Aarno Ala-Honkola. 
Pistoolissa kouluttajina toimivat Eero Laitila, Teijo Kimpimäki ja Marko Talvitie.  
Haulikon kouluttajina toimivat Olavi Alanen, Börje Brännbacka ja Ismo Peltola.  
Riistamaalissa kouluttajina toimivat Jukka-Pekka Parkkamäki ja Juha Ristimäki.  
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Nuorisotoiminta 
Ampumakoulun ohjaajakurssi järjestetään tarvittaessa, kouluttajana Terhi Hopiavuori. Nuorisotoiminnan 
seurakäynnit järjestetään jaoston edustajan suorittamina. 
VT-ampujille järjestetään leiri alkutalvesta sekä kivääri- että pistooliampujille. Perinteinen pääsiäisleiri 
pienoiskiväärillä järjestetään Vaasassa.  
Haulikossa järjestetään leiri nuorille ja aloittelijoille 
Leirien vetäjinä toimivat Marjo Yli-Kiikka, Maria Takala, Jukka Yliketola, Juhani Riutta, Pekka Lager, J-P 
Parkkamäki. Haulikkopuolelle pyritään saamaan oma vetäjä. 
 
Kilpailut 

2. Kultahippujen AM ilma-aseilla Kauhavalla 27.-29.1.2012  
3. AM -kisat ilma-aseilla Alavudella  11.-12.2.2012 
4. Ilmaolympian AM kilpailu Seinäjoella 14.-15.4.2012 
5. Ruutiaseiden AM kilpailu kiväärilajit ja pistoolilajit Seinäjoella 31.8.-2.9.2012 
6. Liikkuva maali 50m AM Jurvassa 1.7.1012  
7. Liikkuva maali 10m AM Jurvassa 6.12.1012 
8. Skeet AM Peräseinäjoki 25.8.2012 
9. Compak AM Evijärvi, ajankohta avoin 
10. A-Trap AM Petolahti, ajankohta avoin 
11. 1-Trap AM Kurikka, ajankohta avoin 
12. O-Trap AM Halsua, ajankohta avoin 
13. 2-Trap AM Jurva, ajankohta avoin 
14. Sporting AM Pietarsaari, ajankohta avoin 
15. Pohjanmaan Kilpi ammutaan uusien kuntien mukaisin joukkuein.  (mahdollisesti aika muutetaan 

viikonloppukisaksi mikäli sääntöjen määräämät muutosehdotukset tulevat ajallaan). Ajankohta 
avoin. 

16. Pohjanmaa CUP 2011 - 2012 
 

Valmennus 
– Alueen valmennustoimintaa jatketaan edellisten vuosien tapaan. Valmentajina Marjo Yli-Kiikka, Teijo 
Kimpimäki, 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 10800 €. 
 
  
 

15.9. SAL:n POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012 
 
Hallinto 
Veikko Huotari pj. Markku Lämsä vpj. Leena Korhonen siht. Jäsenet: Erkki Välikangas, Tapio Toratti, Timo 
Salo, Vesa Äikäs, Reijo Huotari, Eero Pelkonen.  
 
Yleistä 
Aluejaoston tavoitteena on edelleen kehittää ampumaurheilun harrastusmahdollisuuksia alueella. Pyritään 
lisäämään avoimien ovien päiviä alueella. 
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Koulutus 
Jaosto järjestää ampumaurheiluun liittyvää koulutusta esimerkiksi lajitekniikkaleireillä. Pääpaino 
koulutuksessa on nuorten ampujien kehittämisessä. Lisäksi pyritään järjestämään leirejä/päiviä, joissa 
mahdollisuus kokeilla eri lajeja esim. haulikkoleiri, pistoolileiri ja kiväärileiri. 
 
Nuorisotoiminta 
Nuorten jo kilpailevien urheilijoiden tukeminen on nuorisotoiminnan merkittävin tavoite. Jaosto kannustaa 
seuroja lisäämään alkeiskoulutusta ja antaa tarvittaessa asiantuntija-apua. Järjestetään viikonloppuleirejä 
eri lajeissa. 
 
Kilpailut 
Aluemestaruuskilpailut pyritään järjestämään kaikissa lajeissa. Seuroja kannustetaan järjestämään 
enemmän pieniä esim. iltakilpailuja erityisesti nuorten ampujien kilpailukokemuksen kartuttamiseksi. 
Järjestetään seurojen välisiä kilpailuja kaikissa lajeissa. 
 
 
Valmennus 
Valmentajakoulutusta ja valmentajien lisäkoulutusta jatketaan edellisvuosien tapaan. Panostetaan seuroja 
tiedottamaan jäsenille kouluttajien tärkeyttä ja pyritään saamaan jokaiseen seuraan koulutettu valmentaja. 
 
Ympäristö ja ratahankkeet 
Oulaisten ampumaratayhdistys selvittää skeet radan tekomahdollisuutta Oulaisten ampumaradalle. 
Annetaan tarvittaessa asiantuntija-apua.  
 
Talous 
Tulojen ja menojen summa on 5250 €.  
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16. LIITTEET 
 
   

16.1. VALMENNUSRYHMIEN PÄÄVALINTAKRITEERIT/PERUSTEET 2012  

 
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 ja hän on allekirjoittanut 

urheilijasopimuksen. 
 
PARALYMPIARYHMÄ 
1. Urheilija on nimetty paralympiakomitean aikuisten järjestelmätukiurheilijaksi 
2. Urheilijalta odotetaan ensisijaisesti mitalia, tai finaalipaikkaa Lontoon 2012 Paralympialaisissa 
4. Urheilija sitoutuu maajoukkuetoimintaan ja sen sääntöihin ja hän on allekirjoittanut 

urheilijasopimuksen. 
 
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 
5. Urheilija sitoutuu maajoukkuetoimintaan ja sen sääntöihin ja hän on allekirjoittanut 

urheilijasopimuksen. 
 

 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 

6. Urheilija sitoutuu maajoukkuetoimintaan ja sen sääntöihin ja hän on allekirjoittanut 
urheilijasopimuksen. 

 
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 
7. Urheilija sitoutuu maajoukkuetoimintaan ja sen sääntöihin ja hän on allekirjoittanut 

urheilijasopimuksen. 
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HAASTAJARYHMÄ 
1. Urheilija on nimetty olympiakomitean nuorten järjestelmätukiurheilijaksi 
2. Urheilijat ovat lajinsa lahjakkaimpia ja tulevaisuudessa potentiaalisimpia menestyjiä 
3. Urheilijan valmentautuminen on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä 
8. Urheilija sitoutuu maajoukkuetoimintaan ja sen sääntöihin ja hän on allekirjoittanut 

urheilijasopimuksen. 
 
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 
9. Urheilija sitoutuu maajoukkuetoimintaan ja sen sääntöihin ja hän on allekirjoittanut 

urheilijasopimuksen. 
 
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 – 2011 aikana aikuisten arvokilpailu/ Eurooppa cupin  
      mitalin henkilökohtaisessa kilpailussa 
4. Urheilijalta odotetaan ensisijaisesti mitalia tulevissa MM-kilpailuissa 2012/2014 
5. Urheilija sitoutuu suunnitelmalliseen valmentautumiseen 
6. Valinnassa on huomioitu valmentautumisen kokonaisuus sekä aiempi arvokilpailu- ja muu 

kansainvälinen menestys 
10. Urheilija sitoutuu maajoukkuetoimintaan ja sen sääntöihin ja hän on allekirjoittanut 

urheilijasopimuksen. 
 
B – MAAJOUKKUE 
1. Urheilija on potentiaalinen menestyjä vuoden 2012/2014 MM – kilpailuissa 
2. Urheilija sitoutuu suunnitelmalliseen valmentautumiseen 
3. Valinnassa on huomioitu valmentautumisen kokonaisuus sekä aiempi arvokilpailu- ja muu 

kansainvälinen menestys 
11. Urheilija sitoutuu maajoukkuetoimintaan ja sen sääntöihin ja hän on allekirjoittanut 

urheilijasopimuksen. 
 

 
 

16.2. HUIPPU – URHEILUN KANSAINVÄLISEN KILPAILUTOIMINNAN 
VALINTAJÄRJESTELMÄ JA -KRITEERIT 2012 

 
Arvokilpailuihin (EM – ja MM – kilpailut) valittavan edustusjoukkueen nimeää valmennuksen johtaja 
yhdessä lajin maajoukkuevalmentajan kanssa. Valmennuksen johtaja esittelee valinnat hallitukselle. 
Valinnat vahvistaa Ampumaurheiluliiton liittohallitus. Valittavalla urheilijalla tulee olla hallituksen 
päätöksen mukaisesti allekirjoitettu urheilijasopimus. 
 
MC-, EC – kilpailuihin ja muihin kansainvälisiin kilpailuihin joukkueen valitsee lajin maajoukkuevalmentaja 
yhdessä valmennuksen johtajan kanssa. Maajoukkueurheilijat ovat etusijalla MC – ja EC – 
kilpailuvalinnoissa. 
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Arvokilpailuihin (MM- ja EM- kilpailut) valitaan ensisijaisesti liiton vuoden 2012 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 2012 arvokilpailuihin suoraan. Lajin päävalmentaja voi järjestää maajoukkueleireillä omia 
karsintakilpailuja, joita hyödynnetään valintatilaisuuksissa. Hän voi kutsua ko. tapahtumaan myös 
maajoukkueen ulkopuolisia ampujia antamaan näyttöjä.  
 
Valinnat perustuvat kansainvälisten ja kansallisten näyttökilpailujen tuloksiin sekä lajin 
maajoukkuevalmentajan sekä valmennuksen johtajan harkintaan ja perusteluihin. Valmentaja voi 
harkinnassaan käyttää myös muita kilpailutuloksia kuin näyttökilpailuja. Kansainvälisten kilpailujen näytöt 
ovat etusijalla urheilijoita valittaessa. Urheilijoita arvioitaessa tuloksia peilataan ja verrataan liitteenä 
olevan kansainvälisten kilpailujen 2008 – 2011 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. 
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