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2. SAL:N SUURET LINJAT 2014 
 
Suomen Ampumaurheiluliiton vuoden 2014 toimintasuunnitelma toteuttaa koko ampumaurheilun 
strategian näkemyksiä ja painotuksia. Strategiaa on muokattu vastaamaan seurojen tarpeita ja ME 
YHDESSÄ ajattelun esille nostamia linjauksia. 
 
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 keskeisiä arvoja ovat: 
• Seuralähtöisesti liikunnan ja urheilun eettisille arvoille ja reilun pelin säännöt  
• Kuunteleminen ja ymmärtäminen 
• Menestys 
• Avoimuus 
• Oikeudenmukaisuus 
• Tasa-arvo  
• Yhteisöllisyys 
• Turvallisuus 
• Ympäristön huomioon ottaminen 
 
Ampumaurheilun näky (visio)  
 
Suomalainen ampumaurheilu on innostavaa sekä kansallisesti että kansainvälisesti arvostettua ja 
menestyvää, jota harrastetaan nykyaikaisilla suorituspaikoilla ja jonka seuroissa on hyvä ja turvallista 
kasvaa, kehittyä ja viihtyä. 
 
Missio 
 
Missio: Edistää ja kehittää ampumaurheilua, turvata sen toimintamahdollisuudet sekä luoda että tarjota 
edellytyksiä iloon, mielihyvään ja onnistumisen elämyksiin. 
 
2.3. Strategiset painopistealueet 
Päästäksemme vision suunnassa tavoitteisiin, on strategisiksi painopistealueiksi valittu seuraavat 
toiminnalliset kokonaisuudet: 

 Kenttäpalvelut 

 Olosuhteiden kehittäminen 

 Kilpa- ja huippu-urheilun kehitysprosessit 

 Koulutus ja valmennus: Osaamisen varmistaminen 

 Tukipalvelut: Viestintä, markkinointi ja talous 
Strategiset painopistealueet ”puretaan” toimenpiteiksi, joista muodostetaan vuosittaiset painotukset ja 
toimintasuunnitelmat. Tämä vuoden 2013 toimintasuunnitelma toteuttaa uuden strategian linjauksia. 



4 

 

2.4. Strategian tulokset 
Toteuttaessaan 2013 - 2020 strategian on ampumaurheilussa saavutettu seuraavanlaisia tuloksia:  
• Liiton, alueiden ja seurojen kumppanuudet toimivat sujuvasti ja tukevat toimintapolkuja (urheilija, 
valmentaja/ohjaaja, tuomari, seuratoimija) eri elämän vaiheissa 
• Alueet toimivat ampumaurheilun osaamiskeskuksina 
• Seuratoiminnan laatu, määrä ja jatkuvuus ovat tavoitellulla tasolla 
• Jäsen-, harrastaja- ja lisenssien määrät ovat kasvussa 
• Suomi on pysyvästi kahdeksan (8) parhaan maan joukossa maailmassa 
• Olemme uuden olympiakomitean prioriteettilaji ja pysymme jatkossa olympiamitalikannassa 
• Kansainvälisiä kilpailuja järjestetään säännöllisin väliajoin Suomessa 
• Lajin medianäkyvyys on kasvussa ja ampumaurheilu näkyy säännöllisesti tv-ruudussa  
• Suomessa on kattava, nykyaikainen ampumarataverkosto  
ja riittävä määrä huippuampumaurheilukeskuksia 
  
2.5. Painopisteet vuonna 2014 
 
Vuoden 2014 painopisteet ovat:  
Nuoriso- ja seuratoiminnassa 
- Seuratoiminnan tukeminen ME YHDESSÄ –prosessin kautta 
- Alue- ja lajijaostotoiminnan uudelleen organisointi tukemaan seuroja 
- Ampumaurheilukoulutoiminnan lisääminen seuroissa 
- Ohjaajakoulutuksen tehostaminen 
- Nuorten ja lasten tukiammunnan ja kilpailutoiminnan kehittäminen 
Huippu-urheilussa 
- Nuorten valmennuksen kehittäminen  
- Akatemiayhteistyön kehittäminen 
- ISSF-kaikkien lajien MM-kilpailuissa menestyminen, olympiapaikat 
Viestinnässä 
- Huippu-urheilun viestinnän uudistaminen  
- Materiaalien ja medioiden ulkoasujen raikastaminen 
- Uudet sähköiset palvelut 
- Media- ja toimittajayhteistyön kehittäminen 
Johtaminen ja talous 
- Johtamisen sekä jaostojen että valiokuntien yhteistyön kehittäminen tukemaan seuroja 
- Taloussuunnittelun ja seurannan kehittäminen 
- Toimintojen tuotteistaminen myyntikelpoiseksi 
 
2.6. Ampumaurheilun eri lajit 
 
Suomen Ampumaurheiluliiton alaisuudessa harjoitetaan ISSF:n (Kansainvälinen Ampumaurheiluliitto) 
kivääri-, pistooli-, haulikko-, riistamaalilajien lisäksi niin sanottuja ei-ISSF-lajeja eli siluetti-, practical-, 
mustaruuti- ja kasa-ammuntalajeja, haulikon sporting- lajeja sekä IPC:n (Kansainvälinen Paralympiakomitea) 
alaisia vammaisampumaurheilulajeja. Liiton huippu-urheilun ja kansainvälisen kilpailutoiminnan painopiste 
on olympia- ja paralympialajeissa. 
 
2.7. SAL 95 vuotta 
 
Suomen Ampumaurheiluliitto täyttää toimintavuonna 95 vuotta. Juhlavuotta juhlitaan työn merkeissä 
toimintojen laatua nostamalla. Osa juhlavuoden toiminnoista kohdistuu elo-syyskuun vaihteeseen 
(1.9.1919 virallinen päivä). 
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Ko. viikonloppuna järjestetään seurajohtamiseen ja huippu-urheiluun liittyvät seminaarit. Muita 
juhlavuoden tapahtumia ovat mm. Kultahippu-finaalit, ilma-aseiden SM-kilpailut. Lisäksi liiton toimiston 
toimesta yhteistyössä aluejaostojen kanssa järjestetään alueellisesti 95-v seurakiertue.  
 
Liiton materiaalit ja sivustot uudistuvat ja raikastuvat ilmeeltään. Juhlavuoden teemana on 95 vuotta 
ampumaurheilua intohimolla, ilolla ja antaumuksella.  
 
 

3. PÄÄTÖSVALTA JA HALLINTO 
 
SAL:n päätösvaltaa käyttävät SAL:n kokous ja liittovaltuusto. Toimeenpanovaltaa käyttää liittohallitus. 
 
Liittohallitus toimii SAL:n toimeenpanevana elimenä ja sen tehtävänä on hoitaa SAL:n asioita lain, liiton 
sääntöjen, SAL:n kokouksen ja liittovaltuuston päätösten samoin kuin soveltuvin kohdin VALO:n sääntöjen 
mukaisesti sekä edustaa SAL:a.  
 
Liittohallituksen apuna toimivat liiton toimihenkilöiden lisäksi erikoisaloillaan liittohallituksen tarpeelliseksi 
katsomat valiokunnat ja jaostot, joilla kullakin on liittohallituksen valitsema puheenjohtaja ja jäsenet sekä 
aluejaostot. Valiokunnat ja jaostot toimivat hallituksen hyväksymien toimintaohjeiden mukaisesti.  
 
Aluejaostot ovat liiton organisaation osia ja toimivat yhdyssiteenä seurojen ja liiton välillä tarjoten 
tukipalvelujaan seuroille aluetoiminnan sääntöjen mukaisesti. 
 
3.1. Ampumaurheiluliiton organisaatio  
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4. TALOUS  
 
4.1. Talousarvio 2014 
 
Tavoitteet:  Vakavaraisuuden varmistaminen, perustoimintaedellytysten varmistaminen 
 
Toimenpiteet:   Laadukas suunnittelu, suunnitelmallinen toiminta ja talouden seuranta, ampumaurheilun 

tuotteistaminen yhteistyökumppaneille sopivammaksi, laadukkaat toiminnot ja palvelut 
seuroille 

 
Talousarvio perustuu liittovaltuuston keväällä 2013 hyväksymiin maksuihin: seuran jäsenmaksu liitolle on 
26 €/hlö, kilpailulisenssi 40 €, harrastelisenssi 25 €, seniorilisenssi 16 € vammaislisenssi 15 € ja 
nuorisolisenssi 13 €.  
 
Valtionavustus (toiminta-avustus ilman erityisavustuksia) on laskettu 710 000 € suuruisena. Muut 
suurimmat tulot ovat jäsenmaksutuotot 720 000 €(30 %), Olympia- ja Paralympiakomiteoiden avustukset 
291 660 €(12 %) sekä lisenssimaksut 189 000 €(8 %). Talousarvion maksukertymät ja tulokohdat on 
budjetoitu vuoden 2013 arvioidun toteutuman mukaisiksi. Suurimmat menoerät ovat urheilija- ja 
valmentajakulut 562 000 € (24 %), toimintaan osallistuvien matka- ja majoituskulut 399 600 € (17 %)  sekä 
henkilöstökulut 690 650 € (30  %). Hallinnon kulut koko talousarviosta ovat 247 632 € (10 %). Talousarvion 
loppusumma on 2 400 660 € ja se päätyy noin  + 85.000 € tulokseen.  
Ko. positiiviseen tulokseen tähdätään, koska liitto on tehnyt kolmena edellisenä vuonna miinustuloksen ja 
sen pääoma on myös miinuksella.  
 
Liitto tukee seuroja erilaisten koulutusten ja aluejaostotoiminnan perusteella. Aluejaostoja tuetaan 
toiminnan laadun ja laajuuden 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.  
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4.2. Yhteistyökumppanit 
 
Tavoitteet: Uudet yhteistyökumppanit sitoutetaan lajiin, saadaan aikaan pitkäaikaiset olympiadin 

pituiset sopimukset 
 
Toimenpiteet:  Tuotteistaminen, yhteisten tilaisuuksien järjestäminen, yhteistyökumppaneiden 

tutustuttaminen ampumaurheiluun 
  
Yhteistyökumppaneiden hankinta tapahtuu pääasiallisesti huippu-urheilun kehitysprosessin kautta. 
Toiminta osin ulkoistetaan ja yhteistyötä tehdään Harri Halmeen Speed-yrityksen kautta. Huippu-urheilulle 
rakennetaan omat sinivalkoiset Shooting Team Finland internet-sivut ja mediaviestintä eriytetään muusta 
viestinnästä ja yhteistyötä television kanssa lisätään niin, että ampumaurheilu palaa televisioon 
säännölliseen ohjelmistoon viimeistään 2015. 
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5. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN 
 
5.1. Kansallinen vaikuttaminen 
 
Tavoitteet: Ampumaurheilun toimintaedellytysten varmistaminen, urheilulajimme arvostuksen 

lisääminen 
 
Toimenpiteet: Yhteistyö viranomaistahojen, sidosryhmien ja liikuntajärjestöjen kanssa 
 
Suomen Ampumaurheiluliitto tekee laaja-alaista yhteiskuntavastuullista työtä kansallisesti, jonka 
painopistealueet ovat olosuhdetyössä, lainsäädäntöön liittyvissä toimissa sekä itse liikuntaan ja urheiluun 
liittyvissä toiminnoissa. Tavoitteena on mahdollisimman laajan ampumaharrastustoiminnan jatkumisen 
varmistaminen, toisaalta myös urheilumme arvostuksen lisääminen ja lajikuvan kirkastaminen. 
 
SAL:n merkittävimmät kansalliset edustukset: 
- Olympiakomitea – hallituksen jäsenyys 
- Paralympiakomitea – hallituksen jäsenyys  
- Sisäministeriön Ampuma-aselautakunta – jäsenyys  
- Ampumaharrastusfoorumi – puheenjohtajuus ja jäsenyys  
 
Lainsäädäntöpuolella kehityskohteina painottuvat erityisesti ase- ja ampumaratalakiin. Tätä kehitystyötä 
tehdään Sisäministeriön, Ympäristöministeriön sekä Ampumaharrastusfoorumiin kuuluvien muiden 
ampumatoimintaa harjoittavien tahojen kanssa. Forumissa ovat edustettuina tärkeimmät 
ampumatoimintaa harjoittavat tahot.  Foorumin jäsenet ovat valtuuttaneet SAL:n johtamaan foorumia.    
 
Liitto on jäsenenä uudessa Valtakunnallisessa liikunta- ja urheiluorganisaatio VALO ry:ssä ja osallistuu sen 
toiminnan kehittämiseen tekemällä yhteistyötä se kanssa, osallistumalla ja antamalla osaamisensa 
yhteiseen käyttöön. SAL:n strategia sisältää toimenpiteitä, joilla se on mukana edistämässä sekä koko 
liikunnan visiota (Olemme liikkuvien urheilukansa 2020) sekä huippu-urheilun visiota (Suomi on paras 
pohjoismaa). Yhteistyötä Valon alueiden kanssa tehdään erityisesti toiminnoissa, joista saadaan 
tukitoimintoja liiton alue- ja seuratoiminnan tukemiseen (ohjaaja-, valmentajakoulutus, seurajohdon 
koulutus, seurojen kehittäminen ja kuntayhteistyö olosuhdeasioissa).  
 
Lisäksi liitto tekee kiinteää yhteistyötä huippu-urheilun ja valmennuksen edelleen kehittämiseksi Olympia- 
ja paralympiakomitean kanssa huippu-urheilun eri ohjelmien (mm. huippuvaihe-ohjelma, osaamisohjelma, 
akatemiaohjelma) toteuttajien ja myös muiden lajien kanssa. Yhteistyötä Puolustusvoimien kanssa 
jatketaan ja kehitetään urheilijan polun näkökulmasta. 
 
5.2.  Kansainvälinen vaikuttaminen 
 
Tavoitteet:  Edustus kansainvälisissä järjestöissä pyritään säilyttämään vähintään nykyisellään, lajin 

arvostuksen nostaminen ja kehittäminen  
 
Toimenpiteet:  Henkilöitä esitetään kansainvälisiin tehtäviin, henkilöiden koulutus 
 
Suomen Ampumaurheiluliitto osallistuu sääntöjensä edellyttämällä tavalla aktiivisesti lajin kansainvälisten 
järjestöjen toimintaan. Liitto haluaa vaikuttaa lajin kehitystyöhön, lajin mielikuvan parantamiseen ja 
markkinointiin sekä ympäristöasioihin, joissa Suomi on keskeisessä roolissa. 
 
Suomalaisia toimii viidessätoista (15) eri kansainvälisessä luottamustehtävässä Kansainvälisessä 
Ampumaurheiluliitossa (ISSF: hallitus, valtuusto, urheilija- ja lajikomiteat). ISSF:n lisäksi suomalaiset 
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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  
- ESC:n (Euroopan Ampumaurheiluliitto) hallitus – varapuheenjohtajuus  
- ESC:n Tekninen Komitea – jäsenyys  
- ESC:n Ympäristövaliokunta – jäsenyys  
- ESC:n Ase- ja lakikomitea – jäsenyys  
- ESC:n Antidoping ryhmä – jäsenyys  
- ESC:n Markkinointi- ja viestintäkomitea – puheenjohtajuus 
- IMSSU:n (Siluettiammunnan maailmanliitto)hallitus/ valtuusto - jäsenyys 
- A.E.T.S.M. (Siluetin Euroopan aluejärjestö) hallitus/valtuusto – jäsenyys 
- ERABSF (Kasa-ammunnan Euroopan liitto)- puheenjohtajuus 
- NSR (Pohjoismaiden Ampumaurheiluliitto) – jäsenyys 
 
5.3. Laaja-alainen tasa-arvotyö 
 
Tavoitteet:   SAL tunnetaan laaja-alaisesta tasa-arvotyöstä 
   Vammaisurheilijat ovat ampumaurheilussa mukana tasavertaisesti  
 
Toimenpiteet:  Esteettömät ampumaradat, ohjeistukset ja oppaat sekä laaja-alainen vaikuttaminen 
 
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. Vammaisampumaurheilu on kiinteästi osa ampumaurheilua. Huippu-
urheilussa vammaisampumaurheilijat osallistuvat valmennustoimintaan vammattomien kanssa 
tasavertaisesti samoin kuin he kilpailevat yhteisissä SM-kisoissa. 
 
Olosuhteiden kehittämisessä huomioimme vammaisurheilijoiden esteettömän pääsyn suorituspaikoille. 
Jatkamme kiinteää yhteistyötä eri vammaisjärjestöjen kanssa ja kannustamme seuroja ottamaan mukaan 
ampumaurheilusta kiinnostuneet vammaisurheilijat. Olosuhde- ja ympäristöasioiden edunvalvonta on 
käsitelty kohdassa Olosuhteet ja Ympäristö. 
 
 
 

6. KOULUTUSTOIMINTA  
 
 
6.1. Ohjaajakoulutus 
 
Tavoite: Ohjaajakoulutusjärjestelmän ja materiaalin kehittäminen. Kouluttajamäärän 

lisäämisen (180) myötä ampumaurheilukoulujen määrän (100) ja laadun kasvu. 
Ampumakorttikoulutettuja (ruuti) 300.  
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Toiminnot: Alueelliset koulutukset (Jokaisella SAL:n aluella järjestetään vähintään yksi  ohjaajakoulutus 

sekä keväällä että syksyllä). Uudistunut yhteistyö VALOn alueiden kanssa. Ampumakoulujen 
uudistuneet materiaalit 

 
Päätavoitteena on lisätä seuratoiminnassa mukana olevien koulutettujen ohjaajien ja valmentajien määrää 
sekä innostaa ja sitouttaa heidät ampumaurheiluseuran toimintaan. Ohjaajakoulutuksen lajiosa toteutetaan 
SAL: n aluejaoston tai jäsenseuran pyynnöstä tilauskursseina. Yleisosan toteuttamisessa hyödynnytetään 
VALOn -alueiden tarjoamaa VOK-1 teemakoulutuksia (oppiminen ja opettaminen sekä taitoharjoittelu).  
Toteutus tapahtuu yhdessä siten, että Valon asiantuntijat toteuttavat yleisosiot ja SAL:n kouluttajat 
opettavat lajiosat. Ohjaajakoulutusta kehitetään rinnakkain myös valmentajakoulutuksen kehittämistyön 
kanssa.  
 
6.2. Valmentajakoulutus 
 
Tavoitteet:  Valmentajakoulutusjärjestelmän edelleen kehittäminen, koulutuksen toteuttaminen ja 

ammattitaitoisten valmentajien lisääminen. 
Kartoitetaan mahdollisuudet meidän valmennuskoulutuksen yhdistämiseen ISSF-
koulutuksen kanssa.  

Toimenpiteet:  Jatketaan valmentajakoulutusjärjestelmän uudistamista, laaditaan tasojen  
I – III koulutussisältöjä ja materiaaleja sekä toteutetaan uusimuotoista 
valmentajakoulutusta 

 
Vuonna 2014 toteutetaan liiton valmentajakoulutusta laadittujen tavoitteiden, toimintatapojen ja 
tutkintorakenteiden mukaisesti tasoilla I – III. Liiton maajoukkuevalmentajille tarjotaan mahdollisuutta 
osallistua myös Vierumäen valmennuskeskuksessa tason IV ammattivalmentaja- ja 
erikoisammattivalmentajakoulutukseen. Tavoitteena pitkällä tähtäimellä on, että liiton tehoryhmän 
valmentajilla on vähintään III – tason valmentajakoulutus.  
I tason valmentajakurssi 2. jakso Vierumäellä 17.–19.1.2014 ja II tason valmentajakurssin 1 jakso 7.-9.2.2014, 
2. jakso 2.-4.5.2014, 3. Jakson ajankohta avoin. 
 
Yhteistyössä Olympiakomitean ja muiden taito- ja tarkkuuslajien kanssa kanssa järjestetään jatko- ja 
täydennyskoulutusta. Kartoitetaan myös muiden taito- ja tarkkuuslajien kanssa yhteistyötä. 
 
Suomalaisia valmentajia rohkaistaan osallistumaan kansainvälisen liiton valmentajakoulutuksiin. 
 
6.2. Tuomarikoulutus 
 
Tavoitteet:   Kilpailuissa osaavia tuomareita ja teknisiä asiantuntijoita riittävä määrä 
 Varmistetaan kilpailujen sujuvuus 
 
Toimenpiteet:  Tuomarikoulutukset, kilpailujen järjestämiskoulutukset, koulutuksen internet-pohjaisuus 
 
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 tuomarikurssia/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 
ylituomarikurssit järjestetään Laukaassa 18.1.2014 sekä (paikka avoin) 5.4.2014.  
 
Practical-, siluetti-, mustaruuti- ja kasa-ampumajaostot oikeutetaan hoitamaan itse tuomarikoulutus (II- ja I 
lk. sekä ylituomarikoulutus) käyttäen kilpailutoiminnan yleissääntöjä lajille soveltuvin osin.  



11 

 

Tuomarikouluttajille laaditaan koulutuskalvot painopisteiden yhtenäistämiseksi. 
 
Suomalaisille ylituomareille tarjotaan mahdollisuus suorittaa kansainvälinen tuomarikortti sekä sähköisen 
tulospalvelutuomarikortti (EST).  
Liitto tarjoaa aktiivisesti suomalaisia tuomareita kansainvälisiin kilpailuihin jury- ja muihin tuomaritehtäviin. 
 
6.4. Eettinen ja antidopingkoulutus 
 
Tavoitteet:  Suomalainen ampumaurheilu on puhdasta ja toimii eettisesti kestävällä tavalla 
 
Toimenpiteet:  Arvokeskustelut, urheilijasopimukset, koulutukset 
 
Suomen Ampumaurheiluliiton toimintojen arvopohjana on eettisesti kestävä ja puhdas urheilu kaikilla 
tasoilla. Eettiset ohjeet ja antidopingohjeet sisältyvät urheilijoiden ja valmentajien sopimuksiin sekä 
valmennus- ohjaaja- ja urheilijakoulutukseen. 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. Lasten ja nuorten osalta koulutus alkaa ns. pelisääntökeskusteluilla 
ampumaurheilukouluissa ja tehoryhmäurheilijoille pidetään ADT:n toimesta koulutusta jo valintaleireistä 
lähtien.  ADT:n ilmoittamista muutoksista informoidaan urheilijoita SAL:n nettisivuilla, josta löytyy linkki 
ADT:n sivuille. 
 
6.5. Ampumataidon ja turvallisuuden peruskoulutukset (ns. Ampumakorttikoulutus) 
 
Tavoitteet:            Turvallisen ja vastuuntuntoisen toiminnan lisääminen 

Kaikki ampumaurheilukouluihin tulevat vasta-alkajat suorittavat Ampumakortin (n. 1100) 
ja 300 suorittaa ruutipuolen ampumakortin 
     

Toimenpiteet: Ampumaurheilukoulut lapsille, nuorille ja aikuisille 
Paikalliset ja alueelliset koulutukset, koulutusmateriaalit 
 

Eri ampumaharrastuksen toimijoiden koulutusohjelmat on yhdistetty ns. ampumataidon peruskurssiksi eli 
Ampumakortti-koulutukseksi.  Koulutus on kiinteä osa ainakin ilma-aseiden osalta lasten ja nuorten osalta 
Ampumaurheilu-koulujen Kultahipputoimintaa niin, että kaikki vasta-alkajat suorittavat kortin ja 
tunnistavat turvallisen toiminnan tavat harjoitellessaan ja harrastaessaan urheiluammuntaan. Lisäksi ko. 
koulutuksia järjestetään myös ruutiaseille. Koulutuksessa toimitaan kiinteässä yhteistyössä 
Ampumaharrastusfoorumin muiden toimijoiden kanssa.  
Seurojen käyttöön tuotetaan Ampumaharrastajan 10-käskyä- turvallisuusohje sekä erillinen radalla 
toimimisen käytösopas. Turvallisuusohjeet päivitetään ja laaditaan seuroille turvallisuuskoulutuksen runko-
ohjelma minimivaatimuksineen.  
 
6.6. Kilpailujen järjestämiskoulutus 
 
Tavoitteet:     Kilpailut ovat laadukkaita, hyvin järjestettyjä ja sujuvat ongelmitta 
            Kilpailutoiminnalla on imua, kilpailut saavat suuremman julkisuuden 
             Kaikki SM-kisojen ja Kultahippufinaalien järjestäjät käyvät ko. koulutuksen 
 
Toimenpiteet:    Koulutuksen uudistettu sisältö  
   
Kilpailujen järjestäjille järjestetään ns. Kilpailujen kehittämis- ja järjestämiskoulutusta. Koulutuksen 
tavoitteena on nostaa kilpailujen tasoa sekä niiden PR-arvoa. Koulutukseen kuuluu uuden 
tulospalveluohjelman käyttökoulutus. Koulutukseen liitetään myös viestintäkoulutusta. Koulutukseen 
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liitetään mukaan myös koulutus teknisille asiantuntijoille (TA-koulutus). Koulutus tuleville 
kilpailujärjestäjille (2015) järjestetään ilma-aseiden SM-kilpailujen yhteydessä 14.-16.3.2014 Vierumäellä. 
 
6.7. Ympäristökoulutus 
 
Tavoitteet:  Ympäristöosaamisen lisääminen, seuroihin ympäristöosaavia ratavastaavia, urheilijat ja 

ampumaurheiluseuratoimijat tuntevat vastuunsa ympäristöstään ja toimivat sen 
mukaisesti 

 
Toimenpiteet:  Ampuradan ympäristölupahaun koulutus, uudistettu ympäristökoulutus.  
  
Yhteistyössä Ympäristöministeriön ja Ampumaharrastusfoorumin kanssa saatiin aikaan uusi 
Ampumaratojen ympäristölupaopas. Oppaan pohjalta järjestetään alueittain ko. koulutuksia. Lisäksi ns. 
perusympäristökoulutusta järjestetään yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa uudistuneen 
Ympäristökoulutusmateriaalin avulla sekä keväällä että syksyllä. Ympäristökoulutusosio on yhtenä kiinteänä 
osiona myös Ampumakortti-koulutuksessa. 
 
SAL: n koulutuksien kurssitarjonta, tiedot ja päivitykset löytyvät SAL: n ja alueiden koulutuksen sivuilta 
www.ampumaurheilulliitt.fi/koulutus 
 
 

7. HUIPPU-URHEILUTOIMINTA     
 
Vuonna 2010 käynnistettyä huippuammunnan tutkimus- ja kehittämisohjelmaa jatketaan suunnitellulla 
tavalla. Ko. ohjelman tavoitteena on ampumaurheilun vision 2012–16 toteutumisen edistäminen.  
 
Tässä huippu-urheilun valmennuksen toimintasuunnitelmassa kuvataan ne toimet ja toiminnan 
painopistealueet, joilla osaltaan mahdollistetaan 2012–16 vision toteutumista. 
 
Valmennustoiminta 
Huippu-urheilun tavoitteena on saada nostettua Olympiaryhmään ja toimintaan mukaan sellaisia 
potentiaalisia urheilijoita, joilla näemme olevan mahdollisuuksia saavuttaa olympiapaikka 2016. 
Tavoitteena on myös pystyä tarjoamaan heille sellainen valmistautumisohjelma, jonka avulla 
menestymisedellytykset 2016 kisoissa paranevat. Kehittämällä valmennuksen eri osa-alueita, 
valmennuksen tukipalveluja ja valmennusta tukevaa tutkimustoimintaa varmistamme huippu-
urheilijoidemme kehittymismahdollisuudet. SAL:n eettistä ja antidoping-ohjelmaa noudatamme kaikilla 
tasoilla huippu-urheilussa. Huippu-urheilutoiminnan painopiste on jatkossa edelleen olympialajeissa ja 
IPC:n paralympialajeissa. Taloudellisessa ja muussa panostuksessa painopiste on tämän linjauksen 
mukainen. 
 
Päätavoitteet 2014 

 Menestyminen ilma-aseiden EM-kilpailuissa Moskovassa 

 Menestyminen kaikkien lajien MM-kilpailuissa Granadassa 
o Hyvällä menestyksellä varmistetaan paikka olympialaisiin 2016 
 
Valmennuksen organisaatio 
SAL:n liittojohtoisen valmennusorganisaation operatiivisen runko: 
• valmennuksen johtaja 
• maajoukkuevalmentajat (lajien päävalmentajat, lajivalmentajat, nuorten valmentajat) 
• paravalmentaja 
 

http://www.ampumaurheilulliitt.fi/koulutus
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Valmennuksen johtajalla on kokonaisvastuu huippu-urheilun toiminnan ja talouden johtamisesta, 
suunnittelusta ja kehittämisestä sekä yhteistyöstä huippu-urheilun sidosryhmien kanssa. 
Valmennuksen johtajan operatiivisena apuna huippu-urheilutoiminnan ja valmennuksen kehittämisessä 
toimii valmennuksen johtoryhmä (VJR), jonka muodostavat valmennuksen johtaja (puheenjohtaja), lajien 
päävalmentajat ja paravalmentaja sekä tarvittaessa kutsutut huippu-urheilun asiantuntijajäsenet. 
Valmennuksen johtajan apuna valmennuksen suunnittelussa ja seurannassa on Olympiakomitean huippu-
urheiluyksikön taitolajien vastaava valmentaja. 
 

 
 

 
Avainlajien, olympia- ja paralympialajien, päävalmentajat jatkavat päätoimisina olympiadin ajan. 
Valmennusorganisaatiota vahvistetaan ja kehitetään etenkin nuorten valmentajien osalta.  
Valmentajien palkkausta ja toimintaedellytyksiä kehitetään.  
 
Päävalmentajien roolia ja vastuuta lajiensa valmennustiimien vetäjinä vahvistetaan ja kehitetään urheilijan 
polun mukaisesti siten, että lajien valmennuslinjaukset ovat yhtenäiset alueryhmistä olympiaryhmään.  
Lajien päävalmentajat sekä eri ryhmien vastuuvalmentajat vastaavat tehtävänkuviensa mukaisesti 
valmennus- ja kilpailutoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta, oman budjetin seurannasta sekä 
valmennuslinjan noudattamisesta.  
 
Valmennuksen kehittäminen 
Maajoukkuetoiminta 
Liitto vastaa maajoukkuetoiminnasta ja sen kehittämisestä. Huippu-urheilun valmennusta ja 
valmennusjärjestelmää kehitetään tiiviissä yhteistyössä Olympia- ja Paralympiakomitean uuden huippu-
urheiluyksikön kanssa hyödyntäen sen tarjoamat uudet toimintamallit ja mahdollisuudet tiiviimpään 
yhteistyöhön eri lajien ja lajiryhmien välillä. Tavoitteena on, että ampumaurheilun olympialajien päälajit, 
haulikko, kivääri ja pistooli, kuuluvat Olympiakomitean priorisointilajeihin. 
 
Liittojohtoista maajoukkuevalmennusta tehostetaan edelleen 
• valmennuksen painopisteenä on päivittäisharjoittelun määrän ja laadun jatkuva  

parantaminen 
• kansainvälisyyden lisääminen 
• yksilöllisen valmennuksen kehittäminen 
• valmentautumisen suunnitelmallisuutta, seurantaa ja raportointia kehitetään, tavoitteena 

pitkäjänteiset laji- ja urheilijakohtaiset suunnitelmat ja tavoitteet 
• kaikilta urheilijoilta vaaditaan henkilökohtainen valmentaja sekä harjoituspäiväkirjaa ja 

30.10.2006/LP 



14 

 

 raportointia. 
 
Tulosperusteisen valmennus- ja valintajärjestelmän kehittämistä jatketaan 
• maajoukkue- ja arvokilpailujen valintakriteerejä kehitetään koko ajan, tavoitteena 

 kansainvälinen menestys 
• maajoukkuekriteereitä tarkennetaan siten, että pääsy eri valmennusryhmiin vaatii entistä 

 paremmat harjoitus- ja tulostason 
• urheilijoiden tekemisen tason sekä asenteen tulee myös täyttää huippu-urheilun kriteerit.  
 
Kaikessa tukitoiminnassa ja psyykkisessä valmennuksessa priorisoidaan tulostensa perusteella parhaimmat 
urheilijat. Valmennusryhmiin valitaan ne potentiaaliset urheilijat, joilla on edellytykset kehittyä huippu-
urheilijoiksi sekä menestyä tulevissa arvokilpailuissa ja olympiakisoissa.  
 
Nuorten maajoukkue ja tehoryhmätoiminta 
Nuorten huippu-urheilun valmennusjärjestelmän kehittämistä jatketaan 
• rakennetaan joka lajiin pitkällä tähtäimellä nuorten joukkue; tytöt ja pojat, joiden 

 tavoitteena on menestyminen EM- ja MM-tasolla; ensin joukkueena ja sen jälkeen yksilönä 
• lisätään valmennusvuorokausia 
• lisätään osallistumista kansainvälisiin kilpailuihin, joihin valitaan tulostason perusteella 
• harjoittelua lisätään ja kehitetään kansainvälisten vaatimusten mukaisiksi 
• parhaat nuoret saavat harjoitella välillä aikuisten maajoukkueen kanssa leireillä. 
 
Nuorilla on oltava valmennuksellisena ja kilpailullisena tavoitteena pääseminen Olympiakomitean Nuorten 
huippu-urheilun tuen piiriin. Nuorten ryhmän urheilijaa kannustetaan hakemaan Urheilukouluun.  
 
Nuorten huippu-urheiluohjelma edistää vastuuntuntoista ja eettisesti kestävää huippu-urheilutoimintaa. 
Ohjelma korostaa urheilijoiden kokonaisvaltaista kehittymistä huomioiden siviilielämän (mm. opiskelu) 
vaatimukset ja tukemalla huippu-urheilijan ammatti- ja elämänuraa.  
 
Tavoitteena on, että nuorten maajoukkuevalmentajat ovat päätoimisia Olympiakomitean nuorten 
valmentajia (NOV). Valmentajat valmentavat liiton ryhmien lisäksi urheiluakatemioissa tai urheiluopistoilla. 
Rakennetaan joka lajille oma akatemiapaikkakunta. Yhteistyö alkaa lukiotasolla, tulevaisuudessa 
laajennetaan yhteistyö myös alakoulutasolle. Oppilaitosten tarkoitus on antaa nuorille urheilijoille 
mahdollisuus yhdistää harjoittelu ja opiskelu tehokkaasti. Näin takaamme nuorille mahdollisuuden 
tavoitteelliseen huippuvalmennukseen. Urheilulukiot, urheiluoppilaitokset ja urheiluakatemiat toimivat 
osana ammunnan valmennusjärjestelmää.  
 
Tehoryhmä 
Tehoryhmään valitaan parhaat urheilijat testileirin kautta kerran vuodessa. Ryhmän urheilijat voivat olla 14 
– 20 vuotiaita. Parhaat tehoryhmä-urheilijat nousevat nuorten maajoukkueryhmään. Ryhmässä opetellaan 
harjoittelemaan säännöllisesti ja tavoitteellisesti henkilökohtaisen valmentajan ja lajivalmentajien johdolla. 
Lajivalmentajien ja -jaostojen rooli toiminnan tukemisessa on tärkeä. Kehittymistä seurataan tasotestein 
sekä harjoitusmäärän ja laadun kasvulla. Päivittäisharjoittelua pyritään lisäämään, harjoitteluolosuhteita 
parannetaan ja urheilijoita kannustetaan osallistumaan kansainväliseen kilpailutoimintaan. Tavoitteena on 
saada kullekin lajiryhmälle ammattitaitoinen vastuuvalmentaja. 
Vuoden 2014 aikana tehoryhmätoimintaa on haulikossa, kiväärissä, pistoolissa ja liikkuvassa maalissa. 
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Ampumaurheilijan polku 

Paralympialajit 
Paralympialajien toimintojen siirtyminen SAL:n alaiseksi toiminnaksi on lisännyt tasa-arvoisuutta ja 
monimuotoisuutta suomalaisessa ampumaurheilussa. Tavoitteena on jatkaa vuonna 2014 päätoimisen 
valmentajan ja kehittäjän tointa vammaishuippuammunnan kehityksen ja menestyksen varmistamiseksi 
paralympialaisissa. Paralympiamaajoukkueeseen valitaan potentiaaliset Rion paralympialaisten menestyjät. 
Olympia- ja paralympiaurheilijoiden maajoukkuetoimintaa toteutetaan yhdessä, valmennusjärjestelmä ja 
ryhmät ovat samat. 
 
ISSF:n ei-olympialajit 
ISSF:n ei-olympialajien osalta maajoukkueryhmiin valitaan potentiaaliset menestyjät tavoitteena vuoden 
2014 kaikkien lajien MM-kilpailut Granadassa. Vuoden 2014 aikana arvioidaan myös ISSF:n ei olympialajien 
maajoukkuetoiminta ja valmennusjärjestelmän kehittäminen.   
 
Kaikilla urheilijoilla tulee olla henkilökohtainen valmentaja. Urheilijalla tulee olla harjoituspäiväkirja ja 
hänen tulee raportoida harjoittelun etenemisestä säännöllisin välein ryhmän valmentajalle. Sekä urheilija 
että henkilökohtainen valmentaja tekevät tiivistä yhteistyötä ryhmävalmentajan kanssa. 
 
Kaikilta SAL:n eri maajoukkueisiin ja arvokisoihin valittavilta urheilijoilta edellytetään SAL:n 
urheilijasopimuksen allekirjoittamista sekä joukkuesääntöjen noudattamista. Muihin kansainvälisiin 
kilpailuihin, joihin edellytetään liiton tekemää ilmoittautumista, urheilijoilta edellytetään myös SAL:n 
urheilijasopimuksen allekirjoittamista. 
 
Puolustusvoimien valmennus 
Puolustusvoimat valmentaa Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen palveluksessa olevia huippuampujia 
sekä Urheilukoulussa varusmiespalveluksensa suorittavia urheilijoita. Tämä toiminta tukee osaltaan liiton 
valmennusjärjestelmää ja toiminta pyritään suunnittelemaan niin, että se sopii yhteen SAL:n leiri- ja 
kilpailuohjelman kanssa. Nuorten ryhmän urheilijaa kannustetaan hakemaan Urheilukouluun. Uutena PV:n 
lajina on vuodesta 2014 lähtien myös haulikkoammunta; skeet ja trap.  
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ISSF:N ei olympialajien valmennustoiminta 
ISSF:n ei-olympialajien valmennustoimintaa jatketaan ja kehitetään kiinteässä yhteistyössä 
Puolustusvoimien ja lajijaostojen kanssa. 
 
Valintakriteerit valmennusryhmiin 
ks. liitteet, kohta Suomen Ampumaurheiluliiton valintaperusteet valmennusryhmiin 2014  
 
Tutkimushankkeet 
Ilmakiväärin seurantaprojektia jatketaan yhteistyössä KIHU:n ja Olympiakomitean kanssa. Ensi vuoden 
aikana on tarkoitus kehittää palautejärjestelmää niin, että urheilija saa entistä tarkempia ohjeita siitä, 
miten kannatta harjoitella. 
Haulikkolajeissa pyritään aloittamaan uusi projekti, josta tehdään esitutkinta ja sen perusteella päätetään 
etenemisestä. 
Pistoolissa selvitetään kiväärin seurannan soveltumista pistoolilajeihin. Hyödynnetään uuden 
päävalmentajan osaamista ja verkostoa. Tutkimustoimintaan haetaan tukirahaa Olympiakomitealta. 
Toiminta suunnitellaan tuen mukaiselle tasolle. 
 
Tukipalvelut 
Valmennuksen tukipalveluja kehitetään edelleen tavoitteena liittää ne entistä kiinteämmäksi osaksi 
kokonaisvaltaista ja ammattimaista valmentautumista ja kattamaan koko olympiadi. Terveydenhuolto, 
lihastasapaino ja kuntotestaus kehitetään edelleen niin, että ne sisältyvät kiinteänä osana urheilijoiden 
valmentautumisohjelmaan. Olympiatukiurheilijoilla pitää olla oma lääkäri sekä oma fysioterapeutti, siihen 
suuntaan ohjataan myös muut maajoukkueurheilijat. Terveystutkimuksia on kerran vuodessa joulukuussa, 
lihastasapainomittaukset ja kuntotestit toteutetaan kaksi kertaa vuodessa, seurataan testitulosten 
kehittymistä. Fysioterapeutti tekee tarvittavat harjoitusohjelmat, mikäli lihastasapainon kanssa on 
ongelmia. Tukipalveluihin kuuluu myös näköfysiologi sekä ravitsemusterapeutti. Psyykkinen valmennuksen 
ohjelma alkaa kauden alusta, suunnataan pääasiassa olympiatukiurheilijoille ja maajoukkueurheilijoille.  
 
Urheiluakatemiayhteistyö 
Tehostetaan Urheiluakatemiayhteistyötä, tavoitteena saada joka lajille oma nuorten olympiavalmentaja 
kolmikantasopimuksena akatemia-olympiakomitea-lajiliitto. Pistoolilajit Pääkaupunkiseudun 
urheiluakatemiaan, Kiväärilajit, skeet, trap ja 2-trap Päijät- Hämeen Urheiluakatemiaan, 
Urheilulukioyhteistyö neuvottelu käydään ensi syksyyn mennessä Salpausselän Lukion ja Mäkelänrinteen 
kanssa. Urheiluakatemiayhteistyö ei rajoitu vain näihin akatemioihin, myös muiden akatemioiden kanssa 
tehdään yhteistyötä riippuen siitä, missä meidän urheilijamme käyvät koulua. 
 
 

8. KILPAILUTOIMINTA 
 
Kansallista kilpailutoimintaa liitossa johtaa kilpailuvaliokunta. Kilpailutoiminta palvelee harrastajia ja 
urheilijoita jokaisessa elämän vaiheessa. Sarjajako kansallisessa kilpailutoiminnassa vaihtelee 8-75 vuosien 
välillä. Kilpailuja järjestetään ISSF- lajeissa ja ei-ISSF-lajeissa (ks. kohta 2.6.). Kilpailutoimintaa järjestävät 
seurat paikallistasolla, aluetasolla laji- ja aluejaostot, kansallisella tasolla aluejaostot ja liitto sekä 
kansainvälisellä tasolla kv-liitot. Myös vammaisurheilun tarpeet kilpailujen järjestämisessä on huomioitu. 
Ampumaurheilun arvokilpailuja ovat SM-kisat, maaottelut, PM-, EM-, MM- ja EC- ja MC-kilpailut sekä 
olympialaiset ja paralympialaiset. Kansainvälisessä kilpailutoiminnassa (ISSF-lajeissa) kilpaillaan nuorten 
(alle 20-v.) ja aikuisten sarjassa, tyttöjen/naisten ja poikien/miesten sarjoissa erikseen. Ei-ISSF-lajeissa 
kilpaillaan kansainvälisesti pääsääntöisesti aikuisten sarjoissa.  
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8.1. KANSALLINEN KILPAILUTOIMINTA 
 
Aikuisten kilpailutoiminta 
 
Tavoitteet:  Kilpailujärjestelmä motivoi harrastamaan ja harjoittelemaan 

Kilpailujärjestelmä palvelee ihmisiä eri elämän vaiheissaan ja edistää osaltaan urheilijoiden 
kehitystä huippu-urheilijaksi.  

 
Toimenpiteet:  Kilpailujärjestelmän kehittäminen, koulutukset, olosuhteet, viestintä, sähköinen 

ilmoittautumisjärjestelmä. 
 
 
 
Yleistä 
Tasoja, joilla liitossamme kilpailuja järjestetään, ovat seuraavat: seura- ja aluetaso (avoimet alueelliset 
kilpailut) ja ennätyskelpoiset kilpailut (aina avoimia, kaikki kansainväliset kilpailut) sekä mestaruuskilpailut. 
Suomen mestaruuskilpailuja järjestetään 43 kpl eri lajeissa.  
 
Kilpailutoiminnan avainsanoja ovat mm. nousujohteisuus, turvallisuus, innostavuus, monipuolisuus, 
maakunnallisuus, matala mukaantulokynnys ja tasa-arvo. Kansallisesti merkittäviä kisoja tullaan jatkossa 
myöntämään paikkakunnille ja radoille, joilla on elektroniset ratalaitteet ja tulospalvelujärjestelmä.  
 
Kilpailujen tasot on tarkemmin määritelty SAL:n Kilpailutoiminnan yleissäännöissä ja ohjeissa. 
 
Katso kilpailujen ajankohdat ja paikkakunnat liiton sivuilta 
http://www.ampumaurheiluliitto.fi/kilpailu/kilpailukalenteri/ 
SM-kilpailujen ajankohdat ja paikkakunnat löytyvät liiton Internet sivuilta 
http://www.ampumaurheiluliitto.fi/kilpailu/sm-kilpailut/ 
 
Lasten kilpailutoiminta  
   
Tavoitteet:  Lapsilla on mahdollisuus kilpailla omalla kotipaikkakunnallaan tai lähialueella. 
  Kilpailutapahtumat ovat innostavia ja niissä on turvallisuuskasvatus esillä. 
  Ilma-aseharrastuksen ja kilpailemisen mahdollisuuksia lisätään ja kautta pidennetään. 
 
Toiminnot: Uudet tukiammunnan säännöt ja ohjeistukset 
 
Lasten kilpailutoiminnan koordinoinnista vastaa nuorisovaliokunta yhdessä alue- ja lajijaostojen kanssa. 
Kilpailutoiminta on tärkeä osa ampumaurheiluharrastusta lapsille ja nuorille. Heille järjestettävien 
kilpailutapahtumien laatu on ensiarvoisen tärkeää, jotta kilpailumaailma tulisi tutuksi, innostus 
kilpailemiseen säilyy ja halukkailla on mahdollisuus kehittyä urheilijana lajissa. Kilpailujärjestelmämme 
tukee myös nuoren ampujan polkua huippuampujaksi. Ampumaurheilukoulun turvallisuuskoulutus 
annetaan Kultahippuampujan passin 2014 yhteydessä olevalla ilma-aseampumakorttitutkinnolla. 
 
Lasten kilpailumahdollisuudet turvataan silloin, kun kaikissa seura- ja aluetason kilpailuissa lapsille 
järjestään myös tukisarjat. Lapsille tarkoitettujen Kultahippukilpailujen ilma-asekaudessa siirrytään 
kalenterivuosikauteen. Uusi kilpailukausi käsittää 1.1.-31.12. aikavälin. Karsintakilpailuiden järjestämisestä 
vastaa aluejaosto yhteistyössä seurojen kanssa. Kultahippufinaali ilma-aseilla järjestetään 5.-6.4.2014 
Hämeenlinnassa.  Ruutiasefinaali järjestetään 2.8.2014 Isossakyrössä. 
 
 
 

http://www.ampumaurheiluliitto.fi/kilpailu/kilpailukalenteri/
http://www.ampumaurheiluliitto.fi/kilpailu/sm-kilpailut/


18 

 

Kilpailulisenssit ja vakuutukset 
 
Tavoitteet:  Kaikki ampumaurheilun toimijat ja urheilijat ovat vakuutusturvan piirissä 
 
Toimenpiteet:  Lisenssi- ja vakuutusjärjestelmän kehittäminen yhteistyössä Pohjolan kanssa 
 
Ampumaurheilun kilpailukausi alkaa 1. tammikuuta ja päättyy 31. joulukuuta.   
 
 A. Kilpailulisenssi 40 € 
Yli 20-vuotiailla ampujilla on oltava kaikissa kilpailuissa, lukuun ottamatta seuran sisäisiä ja enintään kolmen 
seuran välisiä kilpailuja, kilpailulisenssi. Lisenssiin sisältyy lisenssikortti, vakuutus ja kilpailulupa. 
 
B. Nuorisolisenssi 13 € 
Alle 20-vuotiailla ampujilla on oltava kaikissa kilpailuissa, lukuun ottamatta seuran sisäisiä ja enintään 
kolmen 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 16 € 
Seniorilisenssi on tarkoitettu lisenssikauden aikana 70 vuotta täyttäville henkilöille ja siinä on ainoastaan 
vastuuvakuutus.  
 
E. Vammaislisenssi 15 € 
Vammaislisenssi on tarkoitettu VAU:n ja SAL:n vammaisampumaurheilijoille ja se sisältää ainoastaan 
vastuuvakuutuksen. Vammaisampujilla on oikeus lunastaa myös 40 € kilpailulisenssi, jossa on sekä 
tapaturma- että vastuuvakuutus.  
 
F. Harrastelisenssi 25 € 
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.  
 
H. Kokeiluvakuutus 1€ 
Vakuutus on tarkoitettu lajin kokeilu tarkoitukseen. Vakuutus on voimassa kun nimilista on lähetetty liiton 
toimistoon. 
 
Vakuutukset 
SAL on vakuuttanut kaikki seuroissa vapaaehtoistyössä mukana olevat toimijat ns. Tupla Turva- 
vakuutuksella, joka sisältää sekä tapaturma- että vastuuvakuutuksen. Kilpaurheilua harrastaville tarjotaan 
lisenssien mukana sekä tapaturma- että vastuuvakuutus. Kansainvälisiin kilpailuihin valitut urheilijat 
kuuluvat myös liiton matkavakuutuksen piiriin. Aseiden vakuutukset hoitavat urheilijat itse.  
 
8.2. KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA 
 
Tavoitteet:  Menestys kansainvälisissä arvokilpailuissa ja maailman cup -kilpailuissa. 
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Toimenpiteet:  Valitaan maajoukkueryhmistä huippu-urheilukriteerit täyttävät urheilijat kansainvälisiin 

kilpailuihin ja tuetaan ja kehitetään urheilijoiden valmentautumista ja valmistautumista 
 
Suomalaiset osallistuvat kansainväliseen kilpailutoimintaan ISSF:n lajeissa, Paralympialajeissa sekä ns. ei-
ISSF-lajien kansainvälisien liittojen järjestämiin PM-, EM-, MM-, ja EC- ja MC-kilpailuihin. 
 
Huippu-urheilun kansainväliset arvokilpailut 2014 
 
EM – kilpailut, ilma – aseet, Moskova, RUS  26.2.–6.3.2014 
EM-kilpailut, haulikkolajit, Budapest, HUN  16.6. – 27.6.2014 
Nuorten Olympiakisat, Nanjing CHN   16. – 28.8.2014 
PM-kilpailut, nuoret, Köpenhamina, DEN  20.-24.8.2914 
MM – kilpailut Granada, ESP   6.-20.9.2014 
  

MC – kilpailut 2014 

Haulikko 

Tucson, USA   8. – 15.4.2014  
Almaty KAZ   16.- 25.5.2014 
Munich, GER   4. – 13.6.2014 
Beijing, CHN   1. – 9.7.2014 
Baku, AZE   13. – 20.10.2014  (MC-finaali) 

 

Kivääri ja pistooli 

Fort Benning, USA  26.3.– 4.4.2014 
Munich, GER   4. – 13.6.2014 
Maribor, SLO   13. – 21.6.2014 
Beijing, CHN   1. – 9.7.2014 
 
Kivääri 300 m Eurooppa Cup – kilpailut 
EC Zagreb, CRO  21.-24.5.2014         
EC Lahti, FIN   26.-29.6.2014 
EC Aarhus, DEN  14.-18.8.2014 
EC Finaali Winterthur, SUI  9.-12.10.2014 
 
Iso- ja vakiopistoolin (25m)Eurooppa Cup-kilpailut  
Hannover, GER  2. - 4.5.2014 
Aarhus, DEN   30.05. - 1.6.2014 
EC Lahti, FIN   27.- 29.6.2014 
EC Uppsala , SWE     15.-17.8.2014 
EC Finaali Mersin TUR  10.-12.10.   
 
IPC MC – kilpailut 
Stoke Mandeville, GBR                            26.– 30.3.2014 
Szczecin, POL                                             8.-11.5.2014 
Fort Benning, USA                                3. – 7.6.2014 
Bangkok, Thailand                                        29.8. – 3.9.2014 
WCH (Germany)                                                 19.-26.7.2014 
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Ei – ISSF - lajien kilpailutoiminta 
Ei - ISSF -lajeissa kilpaillaan pääsääntöisesti aikuisten sarjoissa. Osallistutaan kansainväliseen 
kilpailutoimintaan talousarvion puitteissa. 
 
Valinnat 
Kts. liite Kansainvälisen kilpailutoiminnan valintajärjestelmä ja -kriteerit 2014 
 
Kansainvälinen tuomaritoiminta  
 
Tavoitteet:  Suomalaiset tuomarit ovat kysyttyjä ja osaavia, tavoitteena 40 kansainvälisen 

tuomarikortin omaavaa tuomaria 
 
Toimenpiteet:     Kansainväliset tuomarikurssit, muu koulutus 
 
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.  Liitto tarjoaa myös mahdollisuuksia kouluttaa itsensä kansainväliseksi 
tuomariksi. 
 
 

9. NUORISO- ALUE  JA SEURATOIMINTA 
 
Tavoitteet: 100 ampumaurheilukoulua 100 seurassa 
 Laji- ja aluejaostot tukevat seurojen toimintaa 
 180 koulutettua I – tason ohjaajaa 
 300 ampumakorttikoulutettua 
Toiminnot: Me Yhdessä seuratukiprosessin toiminnot 
 Laji- ja aluejaostojen toiminnan kehittäminen tukemaan seurojen nuorisotoimintaa 
 Yhteistyö VALOn ja muiden järjestöjen kanssa 
 
Yleistä 
Vuoden 2014 suunnittelu ja toiminta pohjautuvat ampumaurheilun strategian 2013 – 2020 linjauksiin.  
Strategian mukaisesti toimialan tehtävänä on edistää seuratoimintaa siten, että ampumaurheilu on 
houkuttelevaa, arvostettua, menestystä aikaansaavaa ja ulospäin näkyvää. 
Nuoriso-, alue- ja seuratoiminnan tuki rakentuu Me Yhdessä -prosessin kautta toteutettavilla ohjaaja-, 
valmentaja-, seurajohdon- ja aluejaostojen koulutuksilla, tapaamisilla ja eri toiminta-alueille tuotettavilla 
materiaaleilla.  
Aluejaostojen toimintaa suunnataan alueensa seurojen tukemiseen.  Aluejaostojen organisaatioita 
kehitetään siten, että ne pystyvät vastaamaan seurojen tukitarpeisiin.  Jaostoihin rakennetaan tukitoimien 
vaatimia toimenkuvia ja tehtäviä sekä koulutetaan niihin valitut henkilöt tarpeiden vaatimalle 
osaamistasolle.  Myös lajijaostot kutsutaan mukaan yhteistyöhön aluejaostojen kanssa innostamaan ja 
aktivoimaan seuratoimintaa. 
Tukitoimintojen tuottamisessa hyödynnetään Valon ja muiden lajiliittojen ja seurojen vastaavia 
materiaaleja sekä resursseja.  
 
Painopisteet ja päätavoitteet 
Konkreettisena tavoitteena on parantaa ampumaurheilukoulujen laatua ja saada useampia seuroja 
toimeenpanemaan ampumaurheilukouluja sekä lisää lapsia ja nuoria mukaan ampumaurheilun 
seuratoimintaan.  Lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan tulee olla monipuolista, innostavaa ja iloa, 
mielihyvää ja onnistumisen  
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elämyksiä tuottavaa. 

 
 
Lasten ja nuorten seuratoiminta rakentuu vapaaehtoisten seuratoimijoiden varaan, joten heidän 
innostuksensa ja osaamisensa varmistaminen on yksi tärkeimmistä tukimuodoista lähivuosina.  
Ampumaseurojen nuorisotoiminnassa pitää jatkossa olla toiminnan laajuuden mukaan määritelty riittävä 
määrä koulutettuja ohjaajia ja I-tason valmentajia.  Aluejaostoissa on oltava jatkossa vähintään I ja II-tason 
valmentajakoulutuksen saanut aluevalmentaja, jonka keskeisenä tehtävänä on yhteistyössä 
päävalmentajien ja lajijaostojen kanssa tukea seuratason valmentajia ja huolehtia heidän osaamisensa 
varmistamisesta. 
ME YHDESSÄ-kulttuurin muutosprosessin tavoitteena on luoda alue- ja seuratasolle edellytykset omien 
tavoitteidensa saavuttamiselle ja tehtäviensä menestyksekkäälle hoitamiselle.  Aluejaostojen kehittämisen 
ensimmäinen koulutusaalto toteutetaan 2014 ja mukaan otetaan 3 jaostoa. Seurajohdon koulutukset 
jatkuvat ja niiden toteuttaminen jalkautetaan kustannustehokkaasti lähemmäksi seuroja.  Koulutukset 
toimeenpannaan pääosin omin kouluttajavoimin Suomen Urheiluopiston kevennytyllä tuella eri puolilla 
maata. 
 
Resurssit 
Toimialaa johtaa SAL:n seurapalvelu- ja nuorisopäällikkö yhteistyössä alue- ja seurakehittäjän (osa-aikainen 
1 + 1 v) kanssa.  Mikäli tavoiteltuja tuloksia halutaan aikaan saada nopeasti, se ei onnistu osa-aikaisella 
resurssilla, sen vuoksi on viimeistään vuoden 2014 aikana päätettävä toimialan kokonaisresursseista.  
Palkallisten resurssien lisäksi toimialan seurayhteistyötä toteutetaan yhteistyössä aluejaostojen kanssa ja 
välitöntä seuratyötä siirretään osittain aluejaostojen tehtäväksi. Aluejaostojen avuksi valjastetaan Valon ja 
muiden vastaavaa toimintaa tuottavat asiantuntijat. 
 
Toimenpiteet 
Ensimmäiseksi valitaan hakemusten pohjalta 3 aluetta kehitysprosessin ensimmäiseen aaltoon.  Valittujen 
alueiden kanssa kartoitetaan kehittämishankkeiden kannalta tärkeät seurat ja laaditaan aikataulu seurojen 
kohtaamiselle.  Myös seurakäyntejä voidaan harkita toteutettavaksi yhteisin voimin. 
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Seurakäynneillä aktivoidaan seuroja osallistumaan valmentaja- ja ME YHDESSÄ-koulutuksiin sekä 
käynnistetään seurakohtaisia kehittämishankkeita seuran omien tarpeiden ja liiton strategian suuntaisesti.  
Hankkeet käynnistetään yhteistyössä seuraväen ja alueen sekä liiton asiantuntijoiden kanssa. 
Esisijaisesti hankkeita pyritään käynnistämään nuorisotoiminnan alueilla, uusien ampumaurheilukoulujen 
määrän kasvattamiseksi sekä niissä harrastavien lasten ja nuorten määrän lisäämiseksi. 
Nuorisotoiminnan kasvun onnistumiseksi pitää seuroihin kouluttaa toiminnan laajuuden edellyttämä määrä 
ohjaajia ja valmentajia, tavoitteeksi on asetettu, että kaikissa nuorisotyötä tekevissä seuroissa on riittävä 
määrä koulutettuja ohjaajia ja vähintään yksi valmentaja I -tason valmentajakoulutuksen suorittanut 
valmentaja.  Tämän tavoitteen saavuttamiseksi vuonna 2014 järjestetään vähintään yksi ohjaajakoulutus 
kaikilla alueilla sekä keväällä että syksyllä.  Valmentajakoulutuksia järjestetään seurojen tarpeiden 
mukaisesti kuitenkin vähintään niin useita, että kehitysprosessissa mukana olevilla alueilla saavutetaan 
alueen tärkeissä seuroissa ja aluejaostoissa tavoitteeksi asetetut määrälliset ja laadulliset 
valmentajamäärät. 
Muita aluejaostoille suunnattuja koulutuksia järjestetään ainakin ympäristölupaprosessista, 
ampumakorttikoulutuksista ja mikäli uusi ase- ja ampumaratalaki tulee voimaan lausunnolla olevan 
luonnoksen mukaisena myös ratavastaavan tehtävään.  
Kouluttamisen lisäksi seuroille tuotetaan SAL:n palvelukansio, joka sisältää seurojen käyttöön tarkoitettua 
tietoa, oppaita ja muita materiaaleja mm. seuratoiminnan johtamisesta ja viestinnästä, ympäristö- ja rata-
asioista. Seuroille tuotetaan lisäksi materiaalia ampumaurheilukoulun toteuttamisesta, markkinoinnista ja 
varainhankinnasta. 
 
 Sinettiseurat 
 
Tavoitteet:  Sinettiseuroja 15 seuraa ( 6 uutta) 
Toiminnat: ME YHDESSÄ -seurakoulutukset, uudistuneet materiaalit 
 
Sinettiseurat ovat eri lajien nuorisourheilun laatuseuroja, jotka ovat saaneet Sinetin tunnustukseksi 
laadukkaasta nuorisotyöstä. Sinettiseuroja tuetaan tarjoamalla seuroille koulutus- ja materiaalitukea (mm. 
Noptel alennus).  SAL kannustaa uusia seuroja hakemaan ampumaurheilun sinettiä.  
Sinetti myönnetään ensimmäisen kerran kahdeksi vuodeksi ja uusittaessa kolmeksi vuodeksi, minkä jälkeen 
tehdään seura-arviointi. Uudet seurat voivat hakea sinettiä vuosittain 31.5. mennessä. Sinettiseurat 
sitoutuvat sinettikriteereiden mukaiseen toimintaan. Sinettiseurojen edellytetään osallistuvan 
sinettiseuroille järjestettäviin tapaamisiin.  
 
Ampumaurheilun sinettiseurat vuoden 2014 alussa ovat: Haapajärven Ampumaseura (HaaAS), 
Hämeenlinnan Ampumaseura (HlAS), Härmän Seudun Ampujat (HSA), Orimattilan Seudun Urheiluampujat 
(OSU), Pieksämäen Seudun Ampujat (PiekSA), Siilinjärven Luotiampujat (SiiLa), Sodankylän Ampujat (SodA), 
Tornionseudun Ampujat (TorSA) ja Turun Seudun Ampujat (TSA).   Tavoitteena vuodelle 2015 on saada 
kuusi uutta sinettiseuraa.  
 
Nuorisotoiminnan seminaarit järjestetään huhtikuussa ja syyskuussa. 
Osa Sinettiseuroista osallistuu  tehostettuun  Me Yhdessä - seurajohtajakoulutukseen.  
 
Lajimarkkinointitapahtumat mm: 
Liikunnan ja terveystiedon opettajien opintopäivät, Oulu 31.1.- 1.2.2014 
GoExpo, Helsinki 7.-9.3.2014 
Erämessut, Riihimäki 5.-8.6.2014 
Ampumaurheiluviikko, koko maa 19.-25.5. ja 25.8.-31.8.2014 
Ampumaseurojen lukuisat pr-tapahtumat paikallistasolla 
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10. OLOSUHTEET JA YMPÄRISTÖ 
 
Tavoitteet:            Varmistetaan toimintaolosuhteet, urheilijat tuntevat vastuunsa ympäristöstä ja 

toimivat sen mukaisesti, SAL tunnetaan osaajana ympäristöasioissa,  
seuroissa ympäristövastaavia,  

 
Toimenpiteet:  Ympäristö- ja lupakoulutus, ESC:n ympäristötyöryhmän ja WFSA:n työhön osallistuminen, 

SAL-ympäristöjulkaisut, Yhteistyö eri toimijatahojen kanssa, 
 kansainväliset kilpailut  
 
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. SAL:n ympäristövaliokunta 
toimii osin myös Ampumaharrastusfoorumin ympäristötyöryhmänä. 
 
Uusi Ampumaratalaki 
Liitto on ollut mukana työryhmässä, joka on laatinut ensimmäistä Ampumaratalakia Suomeen. Laki on 
loppuvuodesta eduskunnassa käsittelyssä. Laissa määritellään radat mm. radat kolmeen eri luokkaan: 
vähäinen ampumarata (->10.000 ls), ampumarata (10.000->300.000 ls), ampumaurheilukeskukset (yli 
300.000 ls). Radan luokka määräytyy radalla ammuttavien laukausten määrällä. Alimman ratatason 
lupaprosessiksi esitetään ilmoitusjärjestelmää. Lakiluonnoksessa esitetään myös ns. ratavastaavan 
tehtävään radoille. Liitto on mukana tehtävän koulutuksen suunnittelussa. 
 
Ampumaratojen kehittäminen  
Valtakunnallisen ampumarataverkoston kehittämistä tullaan toteuttamaan tukemalla pääsääntöisesti 
maakunnittain perustettavien ampumaharrastuksen alueneuvottelukuntien toimintaa. 
Alueneuvottelukuntiin pyritään saamaan mukaan kaikki toimialalla toimivat paikalliset järjestöt. 
Alueneuvottelukuntia on tällä hetkellä noin 20. Niiden toiminnan tukemista jatketaan erityisesti heidän 
ponnisteluissaan ampumarataolosuhteiden kehittämiseksi ja turvaamiseksi. Tärkeimpänä alueena on 
edelleen pääkaupunkiseutu. Liitto tukee uusia hallihankkeita, joissa yhdistyvät kaikkien lajien harjoittelu- ja 
kilpailumahdollisuudet. Näitä uusia hankkeita on mm. pääkaupunkiseudulla ja mm. Forssa-Humppila 
alueella. 
 
Olosuhde- ja kansainvälisten kilpailujen hakustrategia 
Ympäristövaliokunta käynnistää olosuhdestrategian (Suomen ampumarataverkko 2020) laatimisen muiden 
toimialalla toimivien järjestöjen kanssa. Strategian tarkoituksena on selvittää lajin harrastamisedellytykset 
ja varmistaa toimintamahdollisuudet sekä tarkastella ja laatia suunnitelma SAL:n huippu-urheilun ja 
Urheilijan polku-periaatteen näkökulmasta. Kansainvälisten kilpailujen hakuprosesseihin kytketään mukaan 
kiinteänä osana olosuhteiden kehittäminen. Kilpailujen hakustrategian laadinta on käynnistynyt 
loppuvuodesta 2013. 
 
Valmennuskeskusten olosuhteet 
Jatketaan yhteistyötä Kuortaneen, Tanhuvaaran ja Suomen Urheiluopiston kanssa. Uutena yhteistyötahona 
on jatkossa myös Kisakallio Lohjalla. Opistojen olosuhteita kehitetään yhteistyössä tarpeemme pohjalta. 
SAL:n valtakunnallisena harjoitus- ja kilpailukeskuksena toimii tällä hetkellä Suomen Urheiluopisto, jonka 
Vierumäki Areena toimii ampumaharjoittelun keskuksena.  
 
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. 
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Yhteistyö muiden toimijatahojen kanssa 
SAL jatkaa yhteistyötä muiden ammuntaa harjoittavien ja sitä lähellä olevien tahojen kanssa 
Ampumaharrastusfoorumissa. Näitä tahoja ovat mm. 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. 
 
Ympäristökoulutus 
Asia on käsitelty kohdassa 6.7. 
Ympäristöasioihin, radalla toimimiseen ja turvallisuuteen liittyvää materiaalia tuotetaan yhteistyössä 
Ampumaharrastusfoorumin kanssa. 
 
 

11. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 
 
Viestinnän visio:  Suomalaisilla on myönteinen mielikuva ampumaurheilusta. 
 
Visio toteutuu avoimella, innostavalla, uskottavalla ja säännöllisellä viestinnällä, jota toteuttavat 
yhteistyössä lisäksi seurat, alueet, valiokunnat, jaostot, valtuusto, hallitus ja yksittäiset ampumaurheilijat ja 
valmentajat sekä Ampumaurheiluliiton toimistossa työskentelevät. 
 
SAL:n viestintää johtaa viestintävaliokunta yhdessä viestintäpäällikön kanssa ja tiiviissä yhteydessä liiton 
puheenjohtajaan ja toiminnanjohtajaan. 
 
11.1. Viestinnän painopisteet 
Suomen Ampumaurheiluliiton viestintä noudattaa toimintavuonna 2013 laadittua viestintästrategiaa, jossa 
otetaan huomioon ympäristön muutokset ja niiden mukanaan tuomat tarpeet. Viestintästrategian tehtävä 
on tukea valittuja strategisia valintoja.  
Pääviestit ovat: 1) ampumaurheilu on kilpa- ja huippu-urheilua, 2) lajin harrastajat ovat kovan tason 
yksilöurheilijoita, 3) laji on turvallista, kurinalaista ja pitkäjänteistä urheilua, 4) ampumaurheilun suosio 
kasvaa globaalisti ja saavuttaa yhä suuremman yleisön. 
Ulkoisen viestinnän toteuttaminen 
Ulkoinen tiedottaminen toteutetaan toiminnanjohtajan johdolla siten, että tiedotuksen toimenpiteistä 
vastaa viestintäpäällikkö alihankintoineen. Tiedottaminen perustuu toiminnallisesti vuosisuunnitelmaan ja 
budjettiin. 
 
Pääpaino kiinnitetään mediasuhteisiin eli ulkoisen tiedottamisen toteuttamiseen tehokkaasti 
tiedotusvälineisiin. Toissijaisena kohteena ovat sosiaalinen media sekä kolmantena liiton sisäiset 
sidosryhmät, kuten jäsenistö, luottamushenkilöt ja urheilijat. 
 
Sisäinen viestintä 
Tiedotuskanavia ovat Urheiluampuja-lehti, internet, some ja sähköinen uutiskirje, jota lähetetään 
kuukausittain.  
 
Kriisiviestintä 
Kriisiviestinnässä noudatetaan SLU:n kriisiviestintäohjeistoa (Urheiluseuran viestintäopas 2011), johon 
päivitetään tarpeellisilta osin ampumaurheilun oma osio. 
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11. 2. Toimintamuotoja 
Urheiluampuja-lehti 
Urheiluampuja-lehti ilmestyy viisi kertaa vuoden 2014 aikana printtiversiona ja sähköisessä muodossa.  
 
Kilpailukalenteri, palvelukansio ja koulutus 
Kilpailukalenteria ei tehdä, vaan siitä tehdään sisällysluettelonomainen kooste nettisivuille, ja yhteystietoja 
kootaan SAL:n palvelukansioon (johon tulevat myös mm. toimintavuoden tapahtumat). SLU:n vuonna 2011 
tekemä Urheiluseuran viestintäopas toimii oppaana ja ohjeistuksena seuroissa. Se liitetään 
Palvelukansioon. Seuroille järjestetään sen perusteella koulutusta koulutuspäivien yhteydessä. 
 
Kilpailutiedottaminen 
Kilpailutiedottamiseen lisätään ennakkotiedottamisen lisäksi tulosten lähettäminen liittoon sekä alueen 
tiedotusvälineisiin ja tarvittaessa myös valtakunnallisiin näiden toivomassa muodossa. 
Kilpailutiedottaminen on yksi osa kisajärjestäjille annettavaa koulutusta. 
 
Toimintavuoden 2014 kilpailuista tehdään kilpailukohtainen listaus niistä kilpailuista, joista tiedotetaan 
saman päivän aikana tai vasta seuraavana arkipäivänä. Lajijaostot nimeävät kansainvälisiin kilpailuihin 
tiedotusvastaavan, joka toimii yhteistyössä viestintäpäällikön kanssa. 
 
Sähköinen tulospalveluohjelma 
Sähköisen tulospalveluohjelman käyttöönoton ajankohta avoin. 
 
Mediatiedottaminen 
Mediatiedottamista kehitetään siten, että otetaan käyttöön tiedote- ja kuvajakeluun erikoistuneen 
yrityksen palvelut, jolloin saavutetaan tehokkaammin tiedotusvälineet sekä web-mediat että sosiaalinen 
media.  
 
Avataan huippu-urheilun osalta SAL:n nettisivuille medialle tarkoitettu erityisosio. Urheilijoilla on siellä 
omat nettisivut, joiden ilme on Suomi-henkinen ja jonka kautta ajankohtaiset asiat löytyvät jatkossa 
keskitetysti. 
Kartoitetaan ampumaurheilusta kiinnostuneet toimittajat, ja sen perusteella tiivistetään yhteistyötä heidän 
kanssaan säännölliseksi. Toimintavuonna 2013 alkaneita neuvotteluja yhteistyön laajentamisesta jatketaan 
Ylen kanssa. Tavoitteena on, että ampumaurheilua on säännöllisesti televisiossa 2014, viimeistään 2015. 
 
Ampumaurheilun sähköinen uutislehti - "Täysosumia" 
Julkaistaan kerran kuukaudessa sähköistä uutiskirjettä "Täysosumia".  
 
Toimittajatapaamiset 
Kauden avausinfo järjestetään toukokuussa. Teemoina ovat liiton 95-vuotisjuhlavuosi ja Granadan MM-
kisavuosi, jolloin jaetaan ensimmäiset olympiamaapaikat. Ks. myös kohta 2.4. 
 
Mediaseuranta 
Webnewsmonitor ”uutisosumia” päivitetään www.ampumaurheiluliitto.fi -sivulle arkipäivisin. 
 
Avustajat 
Urheiluampuja-lehden vakituisina avustajina jatkavat Matti Erkkilä, Pekka Suuronen ja Heidi Lehikoinen 
sekä graafikkona Niko Krappe. Kilpailutiedottamista hoitavat erikseen niin sovittaessa Erkkilä, Lehikoinen ja 
Pauliina Frilander-Soini.  
 
 
 
 

http://www.ampumaurheiluliitto.fi/
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11.3. Toimintavuoden tärkeitä tapahtumia 
Toimintavuoden 2014 isoimmat tapahtumat ovat ilma-aseiden EM-kilpailut 26.2.-6.3. (Moskova, Venäjä) ja 
ISSF:n kaikkien lajien MM-kilpailut 6.-20.9. (Granada, Espanja), joissa viestintäpäällikkö on paikan päällä 
(sekä 1-2 maailmancupia).  
 
4. Toimintasuunnitelman numeerinen tavoiteosa 
Asia    Tavoite 2014 
Urheiluampuja-lehti   5 numeroa 
Uutisia tiedotusvälineisiin   250 
Internetin kävijämäärä   1000/päivä 
Uutiset internetissä   500 
Tv-näkyvyys    120min 
Kuvallisia lehtijuttuja   700 
Urheiluampujan ilmoitusmyynti  27800 € 
 
 

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 ympäristövaliokunnalta ja siitä 
päättää SAL:n hallitus. 
Huomionosoituksia jaetaan liitovaltuuston ja SAL:n kokousten yhteydessä sekä vuoden parhaiden 
palkitsemistilaisuudessa. 
 
Nuorisovaliokunta valitsee vuoden Kultahippuampujan, -ohjaajan ja seuran marraskuussa. Lajijaostoja ja 
aluejaostoja kehotetaan palkitsemaan myös nuoria ja nuorisotoiminnassa mukana olevia toimijoita. 
 
 
 

 13. LAJIJAOSTOJEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT 2014 
  
 

13.1. KIVÄÄRIJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 
 
Yleistä 
Edellisvuosien tapaan kiväärijaoston tavoitteena on kehittää ja toimeenpanna seurojen järjestäminä 
mielenkiintoisia kilpailutapahtumia kivääriampujille.  
Pyritään saamaan kilpailut/ tapahtumat sellaisiksi, että niihin saadaan yleisöä seuraamaan ampujien 
loistavia urheilusuorituksia. 
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Hallinto 
Puolet jaoston jäsenistä on vuosittain erovuorossa.  
Erovuoroisten jäsenten tilalle ehdotetaan ja valitaan jäsenet liiton järjestämässä Grande Finalen kiväärin 
lajiparlamentissa. Parlamentin päätösehdotus esitetään SAL:n hallituksen vahvistettavaksi.  
Toimikauden aikana jaosto kokoontuu 3-6 kertaa. Näiden suunniteltujen kokousten lisäksi jaosto 
kokoontuu tarvittaessa asioiden niin vaatiessa. Kokoukset pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään 
suurempien ampumaurheilutapahtumien, kansallisten kilpailujen tai SM- kilpailujen yhteydessä, joissa 
jaoston jäsenet ovat jo muutenkin edustettuna.  
Tarpeen vaatiessa kiväärijaosto voi käyttää asiantuntija-apua. 
 
Koulutus 
Toimikauden aikana jaostolla ei ole suunnitelmissa koulutustapahtumia. Mahdollisuuksien mukaan 
kiväärijaosto pyrkii osallistumaan muiden liittojen ja yhteisön järjestämiin koulutustilaisuuksiin, 
seminaareihin ja muihin tapahtumiin. 
 
Nuorisotoiminta 
Kiväärijaosto pyrkii kaikilla tavoin toimikauden aikana edistämään ja kehittämään nuorisotyön yhteistyötä 
muiden liiton valiokuntien ja lajijaostojen kanssa.  Tärkeimpänä yhteistyökumppanina pidetään 
nuorisovaliokuntaa.  
Tavoitteena on saada nuoret kivääriampujat ja kiväärin tukisarjalaiset pysymään ja viihtymään hienon ja 
kehittävän harrastuksen parissa ja jatkamaan sitä pitkälle tulevaisuuteen.  Jaosto nimeää nuorisovastaavan 
järjestäytymiskokouksessaan. Nuorisovastaavan tärkeimpiä tehtäviä tulee olemaan tiivis yhteistyö 
nuorisovaliokunnan kanssa. Nuorisovastaava pyritään saamaan mukaan liiton ja alueiden tehoryhmien 
leireille. Pyritään kartoittamaan nuorisotoiminnan mahdollisuuksia ja tilaa sekä kannustamaan seuroja 
nuorisotoiminnan käynnistämiseksi. 
 
Kilpailutoiminta 
Valtakunnalliset joukkuesarjakilpailut toimeenpannaan kotiratakilpailuina kilpailukauden aikana. 10m 
ilmakiväärillä tavanomaisen pystyasennon lisäksi tarkoitus on toimeenpanna myös 3x20 laukauksen 
asentosarjakilpailu sekä 60 laukauksen makuukilpailu.  
50m kiväärin makuun sarjakilpailu pyritään toimeenpanemaan, niin ikään kotiratakilpailuna. 50m kiväärin 
sarjakilpailussa tullaan edellisvuosien tapaan järjestämään joukkuekilpailun lisäksi myös henkilökohtainen 
sarjakilpailu.  
50m kiväärin polvisarjakilpailua tullaan jatkamaan tulevallakin kilpailukaudella. 
Jatketaan ja kehitetään sekasarjajoukkuekilpailua, joka tullaan käymään henkilökohtaisten SM-kilpailujen 
yhteydessä. Joukkue tulisi olemaan viisijäseninen siten, että siinä ampuisivat tyttö ja poika (nuorten sarjat), 
nainen ja mies (N ja Y-sarjat) sekä yksi ikäsarjalainen (50 -75 sarja).  
Eri lajijaostojen kanssa pyritään järjestämään kilpailuja sekä ammuntaan liittyviä tapahtumia. 
 
Valmennus 
Toimikauden aikana jaosto ei järjestä valmennustilaisuuksia. Pyritään nimeämään jaoston edustaja 
maajoukkueleireille sekä alueiden valmennustapahtumiin. 
 
Ympäristö ja olosuhteet 
Uusia ratahankkeita tuetaan antamalla kivääripuolen asiantuntemusta rakennettaviin kohteisiin. 
 
Edunvalvonta 
Jaosto tulee kauden aikana tarpeen vaatiessa tekemään esityksiä liiton hallitukselle sekä valiokunnille. 
Vuosittain järjestettäviin asealan seminaareihin jaosto pyrkii saamaan edustajan/t. 
Osallistutaan liiton järjestämiin tilaisuuksiin sekä muiden yhteisöjen ja lajiliittojen tilaisuuksiin.  
Jaoston tiedottaminen tapahtuu Urheiluampuja-lehdessä sekä liiton www- sivuilla. 
Järjestäytymiskokouksessaan jaosto valitsee tiedotusasioista vastaavan henkilön. 
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Palkitsemiset 
Liiton järjestämässä päätösgaalassa tullaan palkitsemaan paras kiväärinainen, kiväärityttö, kiväärimies ja 
kivääripoika.  
Tilaisuudessa tullaan lisäksi palkitsemaan ansioituneet jäsenet sekä mahdolliset ulkopuoliset toimintaa 
tukeneet tahot. 
 
Talous 
Jaostolla ei ole omaa varainhankintaa. Tulot muodostuvat pelkästään liiton myöntämästä tuesta. 
Hallinnolliset ja matkakulut ovat suurimpia kulueriä toimikauden aikana.  
Kuluja syntyy myös parhaiden ampujien palkitsemisesta Grande Finalessa. 
Muita kuluja kauden aikana saattaa syntyä jaostolle tehtävistä hankinnoista sekä toimintaan liittyvistä 
asioista. 
 
 

13.2. PISTOOLIJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 
 
Johdanto 
Pistoolijaosto toimii SAL:n liittohallituksen asiantuntijaelimenä pistoolilajien kilpailu- ja sääntöasioissa. Asiat 
esitetään tarvittaessa kilpailuvaliokunnan välityksellä liittohallitukselle. Jaosto toimii pistooliampujien 
edunvalvojana ja yhteyselimenä liiton muuhun toimintaan. Niin huipuille kuin harrastajillekin jaosto pyrkii 
kehittämään kiinnostavia kilpailu- ja harrastustoiminnan muotoja. 
 
Talous 
Jaoston talous perustuu SAL:n liittovaltuuston hyväksymään liiton talousarviossa määritettyyn toiminta-
avustukseen sekä jaostoon omaan varainhankintaan (mm. ilmapistoolin sarjakilpailu ja ruutipistoolilajien 
Ranking-sarjan on-line -osakilpailut). 
Menot aiheutuvat kokouskuluista, palkitsemisista ja mahdollisista kilpailuiden sekä pistoolilajien 
valmennus- ja koulutustoiminnan järjestämis- ja osallistumiskuluista. 
  
Kansainvälinen toiminta 
Jäsenistöä kannustetaan osallistumaan kokemusten kartuttamiseksi kaikkeen kansainväliseen niin kilpailu-, 
harjoittelu- kuin tuomaritoimintaankin. 
 
Järjestötoiminta 
Yhteistoiminnassa kilpailuvaliokunnan kanssa pyritään vaikuttamaan entistä laadukkaampien ja 
onnistuneiden kilpailutapahtumien syntyyn. Liiton internet-sivujen pistooliosiota päivitetään ajan tasalle. 
Nimitetään jaoston keskuudesta vastuuhenkilö tehostamaan jaoston asioista tiedottamista liiton internet-
sivuilla. 
 
Talousarvio 
Jaoston tulot muodostuvat sarjakilpailun osanottomaksuista ja liiton hallintotuesta. Varat käytetään 
hallinnon hoitamiseen sekä R-kilpailun järjestämiskuluihin, koulutukseen ja palkitsemiseen. 
  
 

13.3. RIISTAMAALIJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2014 
 
Kilpailutoiminta 
Katso riistamaalijaoston kilpailukalenteria netissä, www.ampumaurheiluliitto.fi/lajit/riistamaali/ 
 
Valmennustoiminta 
Valmennus ja leiritys painottuu pääsääntöisesti nuoriin. Leirityksen hoitaa Ville Häyrinen. 

http://www.ampumaurheiluliitto.fi/lajit/riistamaali/
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Leiritys ja koulutus 
Tehdään edelleen yhteystyötä SML,n kanssa nuorten rekrytoimisessa. Lajiesittelyjä järjestetään tarpeen 
mukaan. 
Tuomarikursseja järjestetään tarvittaessa. 
Jaosto työstää ensi vuonna riistamaalilajien koulutusoppaan ampumakouluja varten, yhteystyössä 
ampumaurheiluliiton kanssa.  
  
Talous 
Talousarvio pysyy Suomen Ampumaurheiluliiton tuen puitteissa. 
 
Jaoston kokoukset 
Järjestetään puhelin kokouksia tarpeen tullen, sekä yhden kokouksen lajiparlamenttiin yhteydessä 

 

 

13.4. HAULIKKOJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2014 
 
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 2014 kilpailut: www.ampumaurheiluliitto.fi/lajit/haulikko/haulikkojaosto/ 
 
Ranking-maksut pidetään ennallaan 10€ (125 kiekkoa) ja 5€ (75 kiekkoa), sarjojen voittajille jaetaan 
palkintoina noin 45% tukimaksukertymästä. Junioreiden ranking-maksu on 5€. 
Sporting-ranking kilpailujen palkitsemisessa noudatetaan samoja jakoperusteita kuin muissakin 
haulikkolajeissa. 
Ranking-tilastot pidetään ajan tasalla jaoston sivuilla.  
Hankitaan kunniapalkinnot kaikille ranking-sarjoille. Kiertopalkintona on vain yleisen sarjan pokaali. 
 
International Junior Cup 
Ensi vuonna Suomessa järjestetään jälleen junioreille kansainvälinen kilpailu Orimattilassa. Se on yksi 
osakilpailu kolmesta muualla (Saksa ja Italia) järjestettävästä cup-kilpailuista. 
Haulikkojaosto maksaa joukkueisiin valittujen osallistumismaksut (sekä osallistumis- että joukkuemaksut). 
 
Liikuntavammaisammunta 
Vuonna 2014 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 jaostossa ja päätökset kirjataan vuoden 
ensimmäisen kokouksen pöytäkirjaan. 
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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. 
Haulikkojaosto käyttää seuroissa toteutettuja tilaisuuksia malleina laatiessaan suosituksia haulikkolajien 
markkinoinnille ja viestinnälle niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. 
 
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, tiedotukset kursseista julkaistaan jaoston sivuilla. 
 
Talous 
Jaoston talous perustuu liiton toiminta-avustukseen sekä jaoston järjestämien tuomarikurssien tuotoista. 
Ranking- ja SM-kilpailuista kerätyillä tukimaksuilla katetaan ranking-palkinnot ja tuetaan valmennus- ja 
kilpailutoimintaa mm. nuorten Suhlin ja Porpetton matkaa 1500-2000 € (joukkueenjohtajien kuluja). Lisäksi 
jaosto osallistuu taloudellisesti nuorten leirin kulujen kattamiseen Saksassa ja Porpettossa, jos tällaiset 
järjestetään. 
Jaoston jäsenien parlamenttikulut korvataan. 
Messuille SAL:n osastolla toimivien henkilöiden kulut korvataan SAL:n harrastemäärärahoista. 
 
 

13.5. SILUETTIJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2014 
 
Tavoitteet 
Kilpailulliset tavoitteet 
Päätavoitteina on menestyminen vuoden 2014 MM-kilpailussa jotka pidetään Tsekissä  
Jaoston tavoite on saada hyvä tulos mitaleiden muodossa MM-kilpailussa sekä pitää Suomi kärkimaiden 
joukossa. Edellisten EM-kilpailuiden (2013 Ruotsi) kokemuksen myötä ja tästä syystä ampujille on tarkoitus 
järjestää leiri (TaSA) tulevan talven  aikana  2/2014 . Tavoite on saavuttaa enemmän henkilökohtaisia 
mitaleja  kuin edellisissä MM :ssa sekä saavuttaa kaikille kuudelle joukkueelle mitalisija. 
Tavoitteena on myös että saataisiin kilpailujärjestäjät aktivoitumaan ja järjestämään enemmän kilpailuja. 
 
Muut tavoitteet 
- Kansainvälisiin kilpailuihin jatketaan karsintakilpailun kehittämistä. 
- Kilpailijoiden sitouttamista kansainvälisten kilpailujen aikatauluihin. 
- Tiedottamista kehitetään koskien tuloksia ja lajia sekä tekniikkaa. 
- Jatkaa seurojen siluetti-valmentajaprojektia .Jokaisessa seurassa on jo siluetin-yhteyshenkilö 
joten ei ole estettä kehittää valmennusta lajin eteenpäin viemiseksi. 
 
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 käännetyksi.   
Kuva sarjoja on tehty eri puolilla ja harjoittelut alkaneet. 
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Talous 
Liiton myöntämällä toimintamäärärahalla katetaan valmennus-, kilpailu- ja laji-kehittämistoiminnan sekä 
hallinnon kuluja.  
Mahdollisella kilpailuavustuksella tullaan tukemaan valittuja joukkueita. 
 
Kansainvälinen toiminta 
Jaoston kansainvälistä toimintaa tullaan hoitamaan edellisten vuosien mallin mukaisesti. Suomalaisilla on 
IMSSUN hallituksessa kaksi hallituspaikkaa sekä Euroopan liitossa puheenjohtajan paikka.  
Vaikutusmahdollisuudet tehtäviin päätöksiin ovat kuitenkin olemassa, henkilökohtaisten suhteiden kautta.   
Nämä luottamustehtävät tulee hoitaa hyvin ja olla ajattelematta omia henkilökohtaisia intressejä, ja aina 
laittaa lajin tulevaisuus etusijalle. 

 
 

13.6. MUSTARUUTIJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2014 
  
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. 
 
Hallinto 
Jaosto kokoontuu tarvittaessa. 
 
Koulutus- ja valmennustoiminta 
Järjestetään tammikuussa mustaruutiammunnan valmennusleiri, Tarvittaessa järjestetään tuomarikurssi. 
Lajin markkinointi 
Jaosto esittäytyy omalla osastollaan Turun asemessuilla. 
 
 

14.7. PRACTICAL-JAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2014 
 
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 2014 
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 ja yksilöedustajien nimeämisestä arvokilpailuihin. 
Jaosto kokoontuu vuonna 2014 ainakin viisi 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 
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mahdollisuuksia kehittää valmennustoimintaa lajin harrastajien ja kilpailijoiden osaamisen lisäämiseksi 
kansallisen ja kansainvälisen tavan mukaisesti, muiden lajien tapaan. Tarkoituksena järjestää 1-2 kpl 
ampuma/valmennusleirejä edustusampujille MM-kilpailuun osallistumista varten. 
 
Puheenjohtaja, regional director, RD 
edustaminen kv. Liitossa, kv. Kilpailujen osallistumisen järjestelyt (ilmoittautumiset) 
level III luokitukset ja niiden hyväksyntä elektronisesti, kv. maksuliikenteen koordinointi 
 
Varapuheenjohtaja 
RD:n sijainen, peruskurssien tiedotus 
Peruskurssien koordinointi 
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. 
 
Yleismies 
jaoston myymät tuotteet, pinssit, merkit yms. maajoukkueasut 
 
Kilpailutoiminta Suomessa 
Vuonna 2014 tavoitteena on järjestää seuraavat Suomen Mestaruuskilpailut (level III): 
- Pistoolilajien Suomen Mestaruuskilpailut 
- Haulikkopracticalin Suomen Mestaruuskilpailut 
- Kivääripracticalin Suomen Mestaruuskilpailut 
- 3 gun SM-kilpailut 
- Action Air Suomen Mestaruuskilpailut 
- Mini Rifle SM-kilpailut 
Kannustetaan seuroja jatkamaan ja kehittämään kilpailutoimintaa Action Airissa.  
Level II – eli luokittelukelpoisia kilpailujen osalta seuroja rohkaistaan järjestämään 
edellisten lisäksi 7-10 level II –kilpailua kauden 2014 aikana. Erityisen toivottavaa olisi 
saada level II  ja III - kilpailutapahtumia paikkakunnille, joilla kilpailuja ei aiemmin ole järjestetty. 
 
Kilpailutoiminta ulkomailla 
Vuonna 2014 järjestetään seuraavat arvokilpailut ulkomailla: 
- Pohjoismaiden mestaruuskilpailut pistoolilajeissa 
- Pohjoismaiden mestaruuskilpailut kiväärilajeissa (Suomi) 
- Pistoolipracticalin MM, Florida, USA 
 
Maajoukkueet arvokilpailuihin määritellään karsintakriteerien perusteella. Tavoitteena 
on, että liitto myöntäisi stipendin edustusampujille (kv-kilpailuavustus). 
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Tavoitteet 
Tavoitteet IPSC Region Finland 
Regionin jäsenmäärässä tavoite vuonna 2014 on nostaa turvallisten ampujien määrää 150-200 henkilöä. 
TA-listalla odotetaan siis olevan noin 2300-2400 henkilöä. Huom. TA-lista ei ole jäsenrekisteri. 
Kilpailuissa tavoitteena on saavuttaa seuraava tulostaso: 
- Pohjoismaiden mestaruuskilpailut pistooli: kaksi henkilökohtaista mitalia, joukkuemitali 
- Pohjoismaiden mestaruuskilpailut kivääri: neljä henkilökohtaista mitalia ja 2 joukkuemitalia. 
- MM-kilpailut pistooli, 2 henkilökohtaista mitalia, 1 joukkuemitali ja ampujia 15 parhaan joukossa kaikissa 
divisioonissa. 
 
Talousarvio vuodelle 2014 
Jaosto on laatinut talousarvion vuodelle 2014. Liiton tuki jaoston hallinnon kuluihin on 2000 €. 
Mahdolliset kilpailuavustukset myönnetään erikseen. 
 
 

13.8. KASA-AMPUMAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2014 
 
Kilpailutoiminta 
Merkittävin kansainvälinen tapahtuma kalenterivuonna 2014 on WBSF:n kasa-ammunnan EM-kisat, jotka 
järjestetään Ranskassa.  Samaten WBSF:n pienoiskiväärin MM-kisat järjestetään Ranskassa. Suomalaisia 
ampujia kisoihin on lähdössä tämänhetkisen tiedon mukaan ainakin 12 henkilöä. PM-kisojen aikataulu ja 
paikka eivät ole selvillä toimintasuunnitelman laatimishetkellä. 
Pistelajit ( 22LR) ovat nousseet merkittävään asemaan mitattaessa suomalaisen kasa-ammunnan 
kansainvälistä menestystä. Tästä on osoituksena v. 2013 saavutettu huippumenestys EM- ja World Cup -
kisoissa.  
Kaudella 2014 ammutaan kahden ilmakiväärin SM:t, sisäradalla ja ulkona 25m. Pienoiskivääreillä ammutaan 
kahden luokan SM sisällä 25m ja kolmen luokan SM ulkona, sekä 25m, että 50m. Kilpailut toimivat 
karsintakilpailuina 2015 Australian WRABF:n MM:iin. 
Pistelajitoimikunta järjestää Professional Shooting Leaquen (PSL) luvalla vastaavia kilpailuja Suomessa, 
soveltaen sopivaksi. Ensimmäinen kilpailu pyritään pitämään jo viimeisenä viikonloppuna 2013. 
Pistelajien leiritystä jatketaan, paikkoina mm. Vaasan sisähalli, Karttula ja/tai Haapajärvi. Mahdollisuuksien 
mukaan SAL:lin myötävaikutuksella järjestetään henkisen valmennuksen seminaareja. Toiminta-ajatus on 
kehittää sekä ampujia, että kalustoa eri osa-alueilla, jolla mahdollistetaan maailman kärjen mukana 
pysyminen. Tarkoitus on osallistua myös muutamiin avoimiin kilpailuihin Euroopassa. 
22LR –lajien toimintaan kuuluu myös yhteistyö pienoiskiväärin kehitysryhmässä, jossa on mukana kolme 
pistelajien ampujaa. Juniorityötä jatketaan, mukana ”ringissä” neljä nuorta ampujaa, joiden edistymistä 
seurataan ja tuetaan matkallaan kansainvälisen tason ampujiksi. 
 
Kasa-ammunnan kilpailukalenteri 2014 on aikaisempien vuosien tapainen, joskin lisääntyneet pistelajien 
kisat aiheuttavat pienoista ruuhkaa ja yhteensovittamisen tarvetta. 
 
Koulutus 
Aikaisempien vuosien tapaan tuomarikorttien tenttiminen järjestetään uusien kasa-ampujien saamiseksi 
kilpailujen piiriin. Jaosto järjestää lajikoulutusta vuoden 2014 aikana. Erityinen huomio kiinnitetään lajin 
nuorisotyöhön. 
 
Muuta 
Toimintavuonna jatketaan aikaisempien vuosien tapaan hyvää yhteistyötä Nammo Lapuan kanssa. 
Huomattava on, että merkittävästi lisääntynyt kansainvälinen toiminta on aiheuttanut tilanteen, jossa 
maajoukkuetason ampujat ja virallisen maajoukkueen edustajat ovat itse joutuneet maksamaan osan 
arvokisojen osallistumismaksuista. 
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14. ALUEJAOSTOJEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT 2014 
 

14.1. SAL:n ETELÄ-SUOMEN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 
 
 
Yleistä 
Aluetoiminnan tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua alueellaan sekä toimia SAL:n 

organisaation osana yhteistoiminnassa lajijaostojen ja alueen seurojen kanssa. SAL:n aluejaosto on 

suora jatke liiton toiminnoille, joka tarkoitusta toteuttaakseen: 
 
- edistää SAL:n tavoitteiden toteutumista alueellaan 
- toimii alueensa seurojen yhdyssiteenä, 
- tukee alueensa seurojen toimintaa, 
- koordinoi ja järjestää lajijaostojen kanssa alueellista tuomari- ja 
valmennustoimintaa, 
- järjestää muuta alueellista koulutustoimintaa, 
- ohjaa ja valvoo alueellista kilpailutoimintaa, 
- kehittää alueellaan nuoriso- ja harrastetoimintaa, 
- hoitaa alueellaan urheiluammunnan yhteiskuntasuhteita 
- vastaa alueensa urheiluammunnan tiedottamisesta ja markkinoinnista 
- seuraa ja vaikuttaa alueensa rataolosuhteiden kehittymiseen. 
  
Aluejaosto voi toimintansa turvaamiseksi julkaista ja kustantaa ampumaurheilua 
käsittelevää tiedotus- ja muuta materiaalia sekä ottaa vastaan lahjoituksia. 
 
 
Hallinto 
Aluejaoston hallinnosta vastaa puheenjohtaja sekä alueen kokouksessa valitut aluejaoston 
jäsenet. Jaoston jäsenistöstä valitaan sihteeri sekä muut vastuuhenkilöt. 
 
Alueen yleiset kokoukset pidetään helmi-maaliskuussa ja syys-lokakuussa.  Aluejaosto kokoontuu  
säännöllisesti, noin kolmesta neljään kertaan vuoden aikana. Hallintopalvelut, kuten kirjanpito, postitus ja 
kopiointipalvelut hankitaan SAL:sta. 
 
Talous 
Jaoston tulot muodostuvat pääosin seuroilta perittävistä jäsenmaksuista ja Ampumaurheiluliiton 
maksamasta tuesta.  Talousarvion loppusumma on 7950 €. 
Menopuolella merkittävin panostus on nuorisotoiminnan monipuolisessa tukemisessa, vuoden 2014 suurin 
menoerä tulee olemaan järjestettävät nuorten leirit. 

Vuodelle 2014 on suunnitteilla kymmenkunta leiriä, jotka on tarkoitettu nuorille kivääri-, pistooli-, haulikko- 
riistamaali- ja mustaruutiampujille.  

 
Ympäristöasiat 
Alue seuraa edelleen ratojen ympäristölupatilanteen kehitystä. Alue pyrkii tukemaan seuroja 
ratahankkeissa ja jakamaan tietotaitoa eri asioissa, jotka koskevat ympäristölupa projekteja, ratojen 
parantamishankkeita tai uusia ratahankkeita. 
 
Koulutus 
Aluejaosto järjestää tarvittaessa tuomarikursseja haulikko, kivääri- ja pistoolilajeissa.  
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Aluejaosto jatkaa Etelä-Suomen alueella toimivien seurojen ja ammunnanharrastajien koulutuksiin 
osallistumisen tukemista.  
 
Nuorisotoiminta 
Aluejaosto jatkaa aluevalmentajien johdolla alueen nuorten ampumaharrastuksen tukemista. Alue tukee 
nuorten Tehoryhmän valintaleirille kutsuttuja alueen nuoria kustantaen valintaleirin osallistumismaksun 
kutsutun osalta. 

Vuodelle 2014 on suunniteltu seuraavia tapahtumia: 

Kivääri- ja pistoolilajeissa tullaan järjestämään kaksi leiriä ilma-aseilla sekä kolme leiriä ruuti-aseilla. 

Haulikko- ja riistamaalilajeissa tullaan järjestämään 2-3 leiriä. 

Mustaruutilajien nuorisotoiminta tullaan aloittamaan järjestämällä lajiesittelyjä alueen vakiintuneilla 
nuorten leireillä. 

Fysiikkaleiri kaikille lajeille yhteisesti tullaan järjestämään syksyllä Kisakallion Urheiluopistolla. 

Leirit pyritään järjestämään mahdollisimman monipuolisilla radoilla, jotta kustannukset pysyisivät alhaisina. 

Leirit ovat tarkoitettu pääasiassa alueen nuorille kivääri-, pistooli-, haulikko-, riistamaali- ja 
mustaruutiampujille. 

Vuoden 2014 ilma-aseiden Kultahippufinaalia varten ammutaan alueella 2-3 kultahippukarsintakilpailua, 
joista yksi on Etelä-Suomen aluemestaruuskilpailu. 

Mitalikahvit-palkitsemistilaisuus järjestetään alueen nuorille SM-mitalin voittaneille. 

 
Kilpailutoiminta 
Aluejaosto päättää alueellisten ja aluemestaruuskisojen kilpailujen luvat.  
Aluejaosto pyrkii vaikuttamaan kilpailujen järjestäjiin, jotta nuorten tukisarjoihin saataisiin enemmän 
kilpailuja myös ruutikaudella. 

Ilma-aseiden, 50m kiväärin sekä 25m ja 50m pistoolilajien aluemestaruuskilpailuissa tulee järjestää nuorten 
tukisarjat. 

 

14.2. SAL:n HÄMEEN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 
 
Yleistä 
Aluetoiminnan tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua alueellaan sekä toimia SAL:n 
organisaation osana yhteistoiminnassa lajijaostojen ja alueen ampumaseurojen kanssa. Vuonna 2013 
alueella toimi 38 ampumaseuraa joissa oli noin 5900 jäsentä. 
Hämeen alueen toiminta tulee vuonna 2014 jatkumaan seurakehitys ja nuorisotoiminnan ympärillä. 
Nuorisotoimintaa tullaan lisäämään ja seurakehittämistoimintaa jatketaan. Myös aluetoiminnan 
henkilöiden kouluttamista jatketaan. 
 
Aluejaoston hallinto 
Aluejaoston toiminta jakautuu työryhmiin joiden tarkoitus on palvella seuroja ja seuratoimijoita 
mahdollisimman tehokkaasti erityisesti Me Yhdessä hankkeen painopisteiden mukaan. Osa toiminnasta 
pystytään tarjoamaan seuroille välittömästi, osassa myös aluejaosto kouluttautuu tehtäviin ja kerää 
tehtävistä lisätietoa, hankkien tarpeen mukaan tietotaitoa alueen ulkopuolelta. 
 
Työryhmät ovat: 
Valmennus ja nuoriso 
Työryhmän tarkoituksena on toimia koulutuksen, valmennuksen ja nuorisotoiminnan keskuksena alueella.  
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Rata ja toiminta 
Ylläpitää kilpailutoimintaa ja tilastoja alueen kilpailuista. Tuomarikorttien ylläpito 
Rataolosuhteiden kehitys  
Viestintä 
Alueen viestintä yleisesti, alueen ja seurojen välinen viestintä sekä alueen viestintä liittoon ja muihin 
toimijoihin. 
Viranomaisasiat 
 Ampumakorttitoiminta, lupa-asiat (mm. ympäristöluvat) 
Myynti, markkinointi ja varainhankinta 
Seurojen markkinointi, verkostointi, monialaisuuden hyödyntäminen (seurojen jäsenet), imagon kohotus ja 
myynti 
Yleisjohto 
Toiminnan yleisjohtaminen ja raportointi. 
Asiantuntijat   
Me Yhdessä: Jarmo Pyyhtiä  
Myynti ja markkinointi: Janne Honkanen 
Viranomaisasiat: Rainer Hirvonen 
  
Seurakehittäminen 
Seuratoiminnan kehittämisessä jatketaan seuratapaamisia, joissa seuratoiminnan kehittämisohjelmaa 
tarjotaan kutsuttaville seuroille. Seuratoiminnan kehittämisessä tullaan tarjoamaan asiantuntija-apua Me 
Yhdessä painopisteiden mukaan. Aluetoiminnan tulostavoite vuoden 2015 lopussa 
- Seurakehittämistoimien markkinointia seuroille jatketaan (seuratapaamiset) 
- Kaikki halukkaat alueen seurat seurakehittämistoimissa (kehittämistoiminnan ylläpitäminen) 
- Seurojen välisen yhteistoiminnan tehostamista (mm. ampumakoulutoiminta, markkinointi) 
- Tiedottamista seuroille lisätään ja selvennetään 
 
Nuoriso ja Valmennus 
Nuoriso- ja valmennustoimintaan tullaan panostamaan voimakkaasti. Alueella jatketaan ja edelleen 
kehitetään aluevalmennusryhmiä alueen lahjakkaille nuorille, joilla ei vielä ole paikkaa ns. tehoryhmissä. 
Tarkoituksena järjestää alueleirejä ja aluevalmentajatapaamisia. 
Myös yleistä leiritystä tullaan järjestämää vuonna 2014. Tässä hyödynnetään alueiden yhteistyötä 
mahdollisuuksien mukaan. 
 
Tuomarikortit 
Tuomarikorttikoulutusta kaikissa lajeissa (kivääri, pistooli ja liikkuvamaali)  järjestetään alueella 2kpl. 
Haulikkojaosto hoitaa haulikkopuolen koulutuksen. 
 
Kilpailutoiminta 
Aluemestaruuskilpailuiden osalta seuroja pyritään aktivoimaan toimimaan yhteistyössä kilpailuiden 
järjestämisessä. 
Alueella  jatketaan vuonna 2013 käynnistettyä  suvisarja yhteistyötä Lounais-Suomen kanssa.   
 
Ympäristö ja olosuhteet 
Aluejaosto tarjoaa asiantuntijuutta olosuhde- ja ympäristöaisoihin liittyvissä lupa-asioissa.  
Aluejaosto tulee osallistumaan alueellaan toimiviin neuvottelutoimikuntiin.  
 
 Talous 
 Talousarvion loppusumma 10 450 €. 
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14.3. SAL:n ITÄ-SUOMEN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 
 
Yleistä 
Jaosto toteuttaa liiton strategiaa alueellisella tasolla.  Jaoston tavoitteena on edistää ja kehittää 
ampumaurheilua Itä-Suomessa. Jaosto pyrkii huolehtimaan lajin toimintamahdollisuuksista alueella. 
Aktivoidaan seuroja järjestämään kilpailuja ja muita tapahtumia, joilla edistetään jäsenhankintaa ja 
ampumaurheilua. Kilpailutoiminnassa haetaan uusia seuroja aluemestaruuskilpailujen järjestäjiksi. Jaosto 
valvoo myöntämiensä kilpailujen kohdalla sääntöjen toteutumista, erityisesti tiedotuksen ja 
tulosluetteloiden osalta. 
Alueen tiedotus hoidetaan pääasiassa nettisivujen kautta, joita kehitetään tavoitteena nettisivujen käytön 
lisääminen.  
 
Koulutus 
Alueella järjestetään I ja II-lk tuomarikoulutusta kaikissa lajeissa. Koulutustilaisuuksia järjestetään vähintään 
yksi Pohjois-Savon ja yksi Pohjois-Karjalan puolella pistooli- ja kiväärilajeissa, sekä muissa lajeissa kysynnän 
mukaan. Haetaan alueelle ylituomarikoulusta. Seuroja innostetaan mukaan koulutus- ja kehitystoimintaan 
kuten sinettiseuratoimintaan, ”Me yhdessä”-hankekoulutukseen ja VALOn aluejärjestöjen (Pokali, PSL) 
seura- ja ohjaaja-/valmentajakoulutuksiin. 
 
Nuorisotoiminta 
Aluejaosto aktivoi alueensa seurojen nuorisotoimintaa tukemalla tai järjestämällä nuorille ja heidän 
ohjaajilleen koulutus- ja leiritoimintaa. Leiritoiminnassa pyritään yhteistyöhön muiden alueiden ja Pohjois-
Karjalan ja Pohjois-Savon liikunnan kanssa. Seuroille tarjotaan ampumaurheilukouluohjaajakoulutusta ja 
apua ampumaurheilukoulutoiminnassa mm. avustamalla koulutusmateriaalin tuottamisessa ja 
hankinnassa. 
 
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 
Kiväärilajeissa aluevalmentajana toimii Heikki Pääkkönen. Haulikkolajeissa Seppo Mahlamäki Siilinjärveltä 
jatkaa aluevalmentajana päävastuualueenaan trap-lajit. Pääpaino valmennustoiminnassa on nuorissa, 
mutta myös ikämies- ja naissarjojen ampujia kannustetaan jatkamaan aktiivista ja tuloksellista 
kilpailutoimintaansa. Alue tukee myös seurojen toimintaa aktivoida uusia harrastajia ampumaurheilun 
pariin ja kurssien järjestämistä erityisesti tytöille ja naisille. Alue järjestää valmennusleirejä ja tekee 
yhteistyötä muiden alueiden kanssa valmennus- ja leiritoiminnassa. Aluevalmentajat antavat myös 
konsultointiapua alueella sijaitseville urheiluakatemioille. Tulevaisuudessa yhteistyötä Pohjois-Savon ja 
Joensuun urheiluakatemioiden kanssa pyritään lisäämään. 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.  
 
Edunvalvonta 
Jaosto toimii yhteistyössä ympäristökeskuksien ja viranomaisten kanssa, jotta nykyiset ulkoradat säilyisivät 
yleiskaavoissa ampumaratoina. Jaoston edustus on mukana Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon 
alueneuvottelukunnassa. 
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Määrät 
Alueelta osallistutaan liittovaltuuston kokoukseen, sekä muihin SAL:n järjestämiin tilaisuuksiin. Jaosto tukee 
yhteistyön lisäämistä alueen seurojen ja muiden toimijoiden välillä.  
 
Palkitsemiset 
Alue ei toistaiseksi tue yksittäisiä ampujia palkinnoin tai stipendein vaan tukee suoraan seurojen 
nuorisotyötä. 
 
Talous 
Jaoston tulot perustuvat pääsääntöisesti tuomarikurssien ja koulutustilaisuuksien tuloihin ja SAL:lta 
saatavaan avustukseen. Tuloilla katetaan jaoston toimintaa. Mahdollisuuksien mukaan pyrimme tukemaan 
alueen ampumaurheilu- ja valmennustoimintaa. Talousarvio on tehty alijäämäiseksi vuodelle 2014. 
 
 

14.4. SAL:n KAAKKOIS-SUOMEN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 
 
 Yleistä  
Aluejaoston toiminta jatkuu vuonna 2014 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 2014 jaostoon kuuluvat Jaakko Puisto, Jani Hotanen, Matti Hahl, Merja Sikanen, Pertti Sinkko, Jussi 
Suoknuuti ja Jaana Parviainen.  
 
Koulutus  
Seurat voivat halutessaan pyytää ohjaajakoulutusta myös jaostolta, mikä toteutetaan seurakäynteinä sekä 
nuoriso- että valmennuspäällikön toimesta.  
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. 
Luodaan alueen seurojen tuomarikortin omaavista henkilöistä ”toimitsijapankki” eli kyseiset henkilöt ovat 
toimitsijoina vastavuoroisesti eri seurojen kilpailuissa. Näin toimitsijat saavat kokemusta erilaisista 
kilpailuista ja erilaisista radoista ja pitävät yllä sekä kehittävät omia toimitsijataitojaan. 
 
Nuorisotoiminta  
Nuorisotoiminnan pohjan muodostavat Tanhuvaaran Urheiluopistolla järjestettävät kaksi pääleiriä, 
ruutiaseleiri huhtikuussa sekä ilma-aseleiri marraskuussa. Nuorille järjestetään Mikkelissä haulikkokoulu 
touko–kesäkuussa. Nuoria tuetaan joko leirimaksuissa tai patruunoiden muodossa tai molemmin tavoin. 
Kultahippukarsintoja ilma-aseilla järjestetään kolme uusien ohjeiden mukaisesti. Alueen nuorten 
osallistumista Kultahippufinaaleihin tuetaan osallistumalla kuljetuskustannuksiin, mikäli kilpailut ovat oman 
alueen ulkopuolella. Nuorisopäällikkö osallistuu SAL:n nuorisotoimintapäiville alueen kustantamana, 
mukana voisi olla vuorotellen yksi edustaja alueen nuorisotoimintaa järjestävistä seuroista. 
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Kilpailutoiminta  
Aluemestaruuskilpailut järjestetään pääsääntöisesti kaikissa alueella harrastettavissa lajeissa; myös 
haulikkolajeihin toivotaan järjestäjiä.  Kansallisia kisoja alueella on ainakin MA:n järjestämä Markun kilpailu 
maaliskuussa, Kymi Open marras-joulukuussa, Matin kisat kesäkuussa sekä St. Michel Skeet heinäkuussa ja 
SMAS:n Marraskilpailu marraskuussa. Imatralla järjestetään Ukko-Pekka-kilpailu.  
 
Aluejaosto pyrkii järjestämään junioriampujille kansainvälisen kilpailumatkan myös vuonna 2014. Alue 
tukee mahdollista kisoihin osallistumista.  
 
Valmennustoiminta  
Ampujien valmennus tapahtuu pääosin kohdassa 4 mainittujen alueleirien sekä haulikkokoulun yhteydessä. 
Seuraleirejä ja koulutusta alueen eri osissa järjestetään tarpeen mukaan. Pienimuotoista ohjausta voidaan 
toteuttaa myös eri kilpailujen yhteydessä. 
 
Talous 
Talousarvion loppusumma 16800 €, 
 
 

14.5. SAL:n KESKI-SUOMEN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 
 
Yleistä  
Keski-Suomen alueella toimii 16 ampumaseuraa ja yksi kilpailujäsenseura joissa jäseniä on n. 1500 henkilöä. 
Harrastajia löytyy kaikkiin SAL:n ampumalajeihin. Yhteyselimenä toimii Suomen ampumaurheiluliiton Keski-
Suomen aluejaosto. 
 
Sisäratatilanne alueella on kohtuullinen, koska lähes kaikilla seuroilla on mahdollisuus ilma-ase 
ammuntaan. Radat ovat kuitenkin niin pieniä, ettei esim. edes SM-karsintaa voida helposti järjestää. 
Ulkoradat ovat pääsääntöisesti seurojen ylläpitämiä. Tikkakoskella sijaitseva uusi ilma-aseiden 
harjoittelurata on ”aina valmiina” ja mahdollistaa täten hyvät harjoittelumahdollisuudet lähialueen 
ampujille. Käyttömaksuilla tulisi saada kustannukset katetuksi, aluejaosto tukee ja avustaa eri keinoin 
toimintaa. Seurojen toiminnan, erityisesti kilpailutoiminnan tiedotusta netissä ja sähköposteilla kehitetään. 
Practical- ja kasa- ja mustaruutiammunnassa pyritään myös parantamaan alueellista toimintaa ja 
tiedotusta. Keuruun Seudun Ampujat on saanut kaupungilta rahoituksen ampumaurheilu- ja 
harjoittelukeskuksen suunnitteluun lopetettavan varuskunnan rata-alueella. 
 
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 
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Motivoidaan kokeneita ampujia hakeutumaan SAL:n järjestämään valmentajakoulutukseen. Valmentaja 
pula alueella on aivan todellinen. 
 
Yhteistoiminnassa seurojen kanssa  valmennustoimintaa suunnataan myös harrasteampujiin ja niille 
ampujille, jotka ovat aloittamassa kilpailutoimintaansa. Järjestetään ampumakouluja myös aikuisille 
urheiluammunnasta kiinnostuneille. 
 
Kilpailutoiminta 
Tuomarikoulutus 
Alueella järjestetään I-II lk:n tuomarikurssi syksyllä ja toinen tarvittaessa keväällä ainakin haulikkolajissa.  
SAL:n järjestämille YT-kursseille osallistumista kannustetaan. Tuomarikurssin kouluttajat ohjataan 
hakeutumaan kouluttajakoulutukseen, mikäli sellaista SAL järjestää. 
 
Kilpailujen järjestäminen 
Aluejaosto käsittelee kilpailuhakemukset sääntöjen mukaisesti, huomioiden myös seurojen olemassa olevat 
resurssit. Tavoitteena on, että myös alueellisilla kilpailuilla olisi riittävä valvonta, jotta kilpailujen arvostus 
säilyisi hyvänä.  
 
Aluejaosto pyrkii auttamaan seuroja kilpailutoiminnan kehittämisessä. Monessa seurassa alkaa olla pulaa 
toimitsijoista, joten tarvitaan yhteistyötä seurojen välillä. 
 
Aluemestaruuskilpailut 
Aluemestaruuskilpailut järjestetään kaikissa niissä lajeissa joita voidaan alueen seuroissa harrastaa. 
Osallistujien määrä on saatava kasvamaan, koska kovin pienillä määrillä / sarja loppuu halukkuus kilpailujen 
järjestämiseen yksistään jo taloudellisista syistä. Aluejaosto tukee AM-kilpailujen järjestämistä, jos oma 
varainhankinta sen mahdollistaa. 
 
Talous ja hallintoasiat 
Aluejaosto kokoontuu tarvittaessa. Jaosto valmistelee alueen kevät- ja syyskokouksien järjestämiset sekä 
laatii toiminnansuunnitelman SAL:lta ja seuroilta saamansa palautteen mukaisesti. 
 
Jaoston toimesta ylläpidetään SAL:n sääntöjen mukaisesti tuomarirekisteriä. Alueen ennätysluetteloa 
ylläpidetään ja julkaistaan vuosittain. 
 
Yhteydenpitoa seuroihin hoidetaan sähköpostiviestein ja tiedotteilla SAL:n kotisivuilla, 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 erilaisiin maakunnallisiin 
yleisötapahtumiin. Alueveroa peritään 1€/suoritus aluemestaruuskilpailuista. Jaosto laskuttaa järjestäjää 
tulosluettelon perusteella. Talousarvion loppusumma 2510 €. 
 
Alueen taloudenhoito ja postitus hoidetaan ostopalveluna. Yhteydenpito jaoston sisällä hoidetaan pääosin 
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 pystyttävä hoitamaan, jotta motivaatio toimintaan säilyy. Kiitosta on muistettava käyttää ahkerasti.  
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Nuorten ampujien valmennus- ja kilpailutoimintaa tuetaan taloudellisesti kulukorvauksilla matkoista ja 
tarvikkeista sekä stipendeillä hyvistä suorituksista.  

   

 

14.6. SAL:n LAPIN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 
 
Yleistä  
Vuoden 2014 painopiste on nuorisokoulutuksen ylläpitäminen ja kehittäminen. Aikuisten vetäjien 
kouluttaminen ampumakouluihin ja perustason valmentajakoulutukseen osallistuminen palkitaan. 
Ampumaurheiluun vaikuttavan lainsäädännön ja ohjeiston uudistumista seurataan ja vaikutetaan 
uudistuksien ohjaamiseen ampumaurheilulle myönteiseen suuntaan. Alueen ampumaratojen 
lupakysymyksiin perehdytään ja ratojen ylläpitäjiä tuetaan.  
Hallinto  
Nuorisokoulutus, nuorisopäällikkö Atso Sipola 
Valmennus, Jukka Törmänen, Matti Piirto, Reijo Alkku, Ilkka Lausas, Pentti Jauhola. 
Tuomarikoulutus, Atso Sipola, Matti Piirto, Heikki Mikkola, Jukka Törmänen, Tapio Hänninen 
 
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. 
 
Nuorisotoiminta 
Kultahippujen aluekilpailut ja aluekarsinta 2014 ammutaan Sodankylässä. Kultahippufinaaliin osallistutaan 
entiseen tapaan. Ruutiaseiden AM- ja P-SM-kisoihin otetaan sarjat Kultahipuille. Kultahippuohjaajan kurssit 
järjestetään tarpeen mukaan. Seurakäyntejä tehdään seurojen kysynnän mukaan. 
Alueen tehoryhmällä on paikallisia ja valtakunnallisia leirejä. Torniossa järjestetään haulikkoleiri ja -koulu 
sekä nuorille suunnattu ruutiaseleiri. Leirityksiin liitetään nuorille suunnattu II-luokan tuomarikoulutus. 
Rovaniemellä pidetään riistamaalileiri ja -koulutus. Sodankylässä järjestetään tukiampujille ratatilanteen 
mukaan ilma-aseleiri ja ruutileiri. Tehoryhmien valintaleirille lähetetään nuoria ampujia. 
 
Kilpailut  
Aluemestaruuskilpailut ammutaan ”joka lajissa”. Compak-sportingin SM ammutaan Torniossa. Pohjois-
Pohjanmaan alueen ja Pohjois-Ruotsin kanssa jatketaan. Tehostetaan kilpailuvaihtoa ja valmennus- ja 
koulutusyhteistyötä. 
 
Valmennus  
Lapin Liikuntakeskuksen palveluiden hyödynnetään leirityksessä ja erilaisissa koulutustilaisuuksissa. 
Yhteistyötä Urheiluakatemian ja alueen toimijoiden kanssa jatketaan. Tavoitteena on ammunnan 
harjoittelukeskushanke (valmennuskeskus) Rovaniemelle. 
 
Ympäristö ja olosuhteet 
Yhteistyössä Ampumaharrastusfoorumin Lapin kolmen alueneuvottelukunnan kanssa vaikutetaan alueen 
ratatilanteen pysymiseen suotuisana ja uusien suorituspaikkojen kehittämiseen. Poliisin kanssa tehdään 
yhteistyötä uudistuvan aselainsäädännön täytäntöönpanossa. 
 
Talous  
Aluejaoston talous perustuu SAL:n antamaan toimintatukeen. 

 

 
 



42 

 

14.7. SAL:n LOUNAIS-SUOMEN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 
 
 
Yleistä   
Lounais-Suomen alueen visio: Ollaan aktiivisia nuorisotoiminnassa! 
 
Päätavoitteita vuodelle 2014 ovat: 
alueellisen nuorisotoiminnan edelleen kehittäminen ja laajentaminen 
ampumaurheilukoulutoiminnan tehostaminen 
aluejaoston näkyvyyden lisääminen 
alueellisen leiritoiminnan käynnistäminen 
 
Hallinto   
Aluejaoston jäsenet valitaan alueen syyskokouksessa ja tehtävät valituille jäsenille määritellään uuden 
aluejaoston järjestäytymiskokouksessa. Liitteessä 1 ovat tämänhetkiset aluejaoston jäsenet ja tehtävät.  
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. Aluejaoston aikaisemman päätöksen mukaisesti alue maksaa puolet 
alueen seuroista valmentajakoulutukseen osallistuvien henkilöiden osallistumismaksusta, mikäli he 
kirjallisesti sitoutuvat toimimaan alueellisissa valmentajatehtävissä 2 vuoden ajan. Maksujen suorittamista 
varten aluejaosto anoo SAL:lta projektitukea, jonka suuruuden aluejaosto määrittää myöhemmin. 
 
Tuomarikoulutusta järjestetään kaikissa lajiryhmissä kerran vuodessa lähellä tuomarikorttien voimassaolon 
päättymispäivää (30.9.). Kursseja voidaan järjestää enemmän, mikäli on tarvetta. 
Ampumaurheilukoulun ohjaajakoulutus sekä muuta mahdollista koulutusta järjestetään, mikäli niille on 
tarvetta. Koulutustarvetta kartoitetaan seurakäyntien yhteydessä. 
 
Nuorisotoiminta  
Alueella järjestetään kultahippukarsintakilpailuja ja kannustetaan nuoria osallistumaan aktiivisesti seurojen 
toimintaan sekä kilpailemalla että osallistumalla mahdollisuuksien mukaan kilpailujen järjestelyihin. 
Pyritään lisäämään tukisarjat mahdollisimman monen alueella järjestettävän kilpailun kilpailuohjelmaan. 
Vuonna 2010 aloitettu Suvisarjakilpailu järjestetään myös vuonna 2014. Jaetaan nuorisostipendit edellisten 
vuosien tapaan. 
Ampumaurheilukouluja pyritään tukemaan, jotta kesäkaudella ohjelmaan sisältyisi ruutiaseammunta. 
 
Tuetaan tehoryhmään pyrkiviä ampujia ja tehoryhmäleirille osallistuvia osallistumalla kustannuksiin 
mahdollisuuksien mukaan. 
 
Kartoitetaan ja arvioidaan nuorisotoiminnan mahdollisuuksia ja tilaa alueella ja tarvittaessa ohjataan 
seuroja nuorisotoiminnan käynnistämiseksi. 
  
Kilpailut  
Aluemestaruuskilpailujen järjestäjistä on laadittu suunnitelma vuoteen 2015 asti. Jatkossa suunnitelmaan 
kirjataan myös aluejaoston valitsema tekninen asiantuntija kunkin kilpailun kohdalle. 
 
Alueella järjestetään vuonna 2014 myös Maakunnallinen makuun sarjakilpailu, edellä mainittu Nuorten 
Suvisarjakilpailu sekä Satakunta Cup. Myös 3x20 ls:n ilmakiväärin asentokilpailun kotiratakisa pyritään 
käynnistämään. 
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Lisäksi alueen seurat järjestävät useita kansallisia ja alueellisia kilpailuja kaikissa lajiryhmissä.  
 
Valmennus  
Alueen nuorisopäällikkö jatkaa tehtävässään ja vastaa nuorten valmennusleirien järjestämisestä alueella. 
Lisäksi seuroja kannustetaan kouluttamaan jäsenistöstään ampumaurheilukouluohjaajia sekä valmentajia.   
Valmennusleirejä sekä nuorille että aikuisille pyritään järjestetään yksi ilma-asekaudella ja yksi 
ruutiasekaudella. Lajien määrä yritetään pitää mahdollisimman isona, jotta kaikkien lajien tarpeet saadaan 
katettua. Aluejaosto päättää vielä vuoden 2013 puolella mahdollisista ajankohdista.  
 
Ympäristö ja olosuhteet   
Tuetaan ratojen kehittämishankkeita asiantuntija-avulla. 
 
Talous  
Budjetoitujen tulojen loppusumma on 10 500 €, joka muodostuu liiton tuesta, AM-kilpailumaksuista sekä 
leiri- ja koulutusmaksuista (esim. tuomarikoulutus). 
Budjetoitujen menojen loppusumma on 10 500 €, joka muodostuu hallintopalvelujen ostamisesta, 
matkakorvauksista, nuorten osallistumismaksuista, koulutuskuluista ja AM-mitalien hankinnasta. 
Talousarvion tulokseksi jää näin ollen +/- 0 €. 
 
Vuoden 2014 talousarvioon on varattu SAL:n tuen suuruudeksi 5000 €, Lounais-Suomen alueen talousarvio 
on liitteenä 3. Lisäksi aluejaosto anoo projektitukea alueen historiikin kustannuksien kattamiseen. 
Anottavan tuen suuruus olisi todennäköisesti 3000-5000 euroa.  
 
 
 

14.8. SAL:n POHJANMAAN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 
 
Yleistä 
Liiton säännöissä alueille määrättyjen tehtävien hoitaminen.  Ampuma-aselain edellyttämän koulutuksen, 
tiedotuksen ym. tehtävien järjestäminen alueella . 
 
Koulutus 
 I- ja II- tason tuomarikoulutusta järjestetään tarpeen mukaan pistoolissa ja kiväärissä, sekä haulikkolajeissa 
ja liikkuvassa maalissa. Kurssipaikkojen valinnassa otetaan huomioon seurojen toiveet, kuitenkin niin että 
pelkästään yhdelle seuralle ei erikseen järjestetä kurssia. 
Kouluttajina kiväärissä Juha Ahomäki, Jukka Yliketola, Markku Ranta-Ylitalo ja Jussi Ahomäki. Pistoolissa 
kouluttajina toimivat Eero Laitila, Teijo Kimpimäki, Tapio Linjala ja Marko Talvitie.  
Haulikon kouluttajina toimivat Olavi Alanen, Börje Brännbacka ja Ismo Peltola.  
Riistamaalissa kouluttajina toimivat Jukka-Pekka Parkkamäki ja Juha Ristimäki.  
 
Riistamaali 
Pohjanmaan alueella tullaan järjestämään am kilpailut liikkuvan maalien kilpailuissa. Muutaman vuoden 
ajan kaikki lajiryhmän am kilpailut on järjestetty Jurvassa. Toiveena olisi kilpailuiden jakaminen myös muille 
seuroille. Tarvittaessa kilpailut tullaan toki järjestämään Jurvassa, jälleen kerran, mutta vaihtuvuus olisi 
suotavaa.  
 
Tuomarikoulutusta pidetään tarpeen mukaan. Säännöt ovat jonkin verran muuttuneet uuden, 2013, 
sääntöpäivityksen myötä. Tuomarikortit olisi nyt syytä päivittää uusien sääntöjen mukaiseksi. Pohjanmaan 
alueella ammutaan Suomen Veteraaniampujien liikkuvien maalien SM kilpailut Jurvassa 11.–12.1.2014. SVA 
lajiliitto on eri kuin SAL, kilpailutapahtuma tulee olemaan SAL:n mukainen lajien ja sääntöjen osalta. 
Sarjajako on ainoa, joka eroaa SAL:n vastaavista. 
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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.  
Leirien vetäjinä toimivat Marjo Yli-Kiikka, Maria Takala, Jukka Yliketola, Juhani Riutta, Pekka Lager, J-P 
Parkkamäki. 
 
Kilpailut: 
Ilma-aseiden AM-kisat Kauhavalla+tukisarjat  8.-9.2.2014 
Seuraavien AM-kilpailujen ajankohta ja paikka on vielä avoin: 
Ilma-aseiden Kultahippujen ja yleisten sarjojen AM-kisat Kauhavalla  
Ilmaolympiapistooli AM  
Vapaapistooli, AM  
Pienoiskiväärilajit ja pieni-, iso-,vakio- ja olympiapistooli AM  
300m AM  
Liikkuva maali 50m AM Jurvassa  
Liikkuva maali 10m AM Jurvassa  
Skeet AM  
Compak AM  
A-Trap AM  
1-Trap AM  
O-Trap AM 
2-Trap AM, Sporting AM  
Practical  
Pohjanmaan Kilpi Kauhajoki,  
Pohjanmaa CUP  
 
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.  
 Jaoston jäsenille maksetaan kulukorvauksia mm. kokousmatkoista, sekä edustus- jaja neuvontamatkoista. 
Kauempana pohjanmaata liiton asioita hoitamassa käyneelle saatetaan maksaa ateria ja majoituskuluja 
kuittia vastaan. Jaoston henkilöille jotka hoitavat paljon liiton asioita puhelimitse saatetaan maksaa sopivan 
suuruista kulukorvausta vuoden ajalta. 
 
   

14.9. SAL:n POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 
 
Hallinto 
Taavi Jarva pj. Leena Korhonen siht. Jäsenet: Erkki Välikangas, Timo Haataja, Vesa Äikäs, Reijo Huotari, Eero 
Pelkonen, Veikko Huotari ja Matti Kuonanoja, Markku Lämsä ja Ahti Kärkkäinen. 
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Yleistä 
Aluejaoston tavoitteena on edelleen kehittää ampumaurheilun harrastusmahdollisuuksia alueella. Pyritään 
lisäämään avoimien ovien päiviä alueella. 
 
Koulutus 
Jaosto järjestää ampumaurheiluun liittyvää koulutusta esimerkiksi lajitekniikkaleireillä. Pääpaino 
koulutuksessa on nuorten ampujien kehittämisessä. Lisäksi järjestetään leirejä/päiviä, joissa mahdollisuus 
kokeilla eri lajeja esim. haulikkoleiri, pistoolileiri ja kiväärileiri. Pohjois-Pohjanmaan alueella pyritään 
järjestämään ylituomarikurssi vuoden 2014 aikana. 
 
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. 
Sporting SM kisa on haettu Oulaisten ampujien toimesta. Kajaanin Ampujat on hakenut Kajaani skeet 
kilpailun 7-8.6.2014. 
 
Valmennus 
Valmentajakoulutusta ja valmentajien lisäkoulutusta jatketaan edellisvuosien tapaan. Panostetaan seuroja 
tiedottamaan jäsenille kouluttajien tärkeyttä ja pyritään saamaan jokaiseen seuraan koulutettu valmentaja/ 
ohjaaja. Tuomarikoulutusta tullaan järjestämään kevään 2014 aikana. 
 
Ympäristö ja ratahankkeet 
Oulunsalon radalle haetaan määräaikaista ympäristölupaa rautahauleilla ammuttavaksi. 
 
Talous 
Talousarvion loppusumma 5250 €. 
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15.  LIITTEET 
 

15.1. SAL:N VALINTAPERUSTEET VALMENNUSRYHMIIN 2014  

    
Valmennusryhmiin valittavien ampujien tulee täyttää valmennusryhmien urheilijoille asetetut kriteerit. 
Mikäli urheilija on pitänyt välivuoden, huomioidaan erikseen sovittaessa urheilijan aikaisempi 
kansainvälinen tulostaso.  Urheilijalla on henkilökohtainen valmentaja. 
Kaikilta SAL:n valmennusryhmien jäseniltä edellytetään SAL:n urheilijasopimuksen allekirjoittamista. 
 
OLYMPIARYHMÄ  
1. Urheilija on nimetty Olympiakomitean aikuisten järjestelmätukiurheilijaksi  
2. Urheilijalta odotetaan ensisijaisesti mitalia tai finaalipaikkaa Rio de Janeiron olympialaisissa 2016 
3. Urheilija sitoutuu maajoukkuetoimintaan ja sen sääntöihin  
4. Urheilijalta odotetaan ensisijaisesti mitalia tai finaalipaikkaa tulevissa arvokilpailuissa arvokilpailu/MC 
mitalin/mitaleja ja/tai finaalisijoituksia henkilökohtaisessa kilpailussa  
 
PARALYMPIARYHMÄ  
1. Urheilija on nimetty Paralympiakomitean aikuisten järjestelmätukiurheilijaksi  
2. Urheilijalta odotetaan ensisijaisesti mitalia tai finaalipaikkaa Rio de Janeiron Paralympialaisissa 2016 
3. Urheilija sitoutuu maajoukkuetoimintaan ja sen sääntöihin  
4. Urheilijalta odotetaan ensisijaisesti mitalia tai finaalipaikkaa tulevissa arvokilpailuissa arvokilpailu/MC 
mitalin/mitaleja ja/tai finaalisijoituksia henkilökohtaisessa kilpailussa  
 
MAAJOUKKUERYHMÄ  
1. Urheilija on kansainvälisellä huipulla aikuisten sarjassa, tulostaso on noin 20 % parhaan joukossa. 
2. Valinnassa on huomioitu myös muu valmentautumisen kokonaisuus ja arvioitu urheilijan potentiaalisuus 
saavutettujen tulosten valossa.  
3. Urheilijan valmentautuminen on suunnitelmallista, pitkäjänteistä ja ammattimaista ja hän täyttää myös 
muut huippu-urheilijan kriteerit.  
4. Urheilija sitoutuu maajoukkuetoimintaan ja sen sääntöihin.  
 
HAASTAJARYHMÄ  
1. Urheilija on potentiaalinen nousemaan aikuisten maajoukkueryhmiin ja kansainväliselle huipulle alkavan 
olympiadin aikana.  
2. Valinnassa on huomioitu myös muu valmentautumisen kokonaisuus, urheilijan 
lahjakkuus/kehityskelpoisuus, tulosten nousujohteisuus sekä potentiaalisuus nousta EM/MM-
maajoukkueeseen tulevan olympiadin aikana  
3. Urheilijan valmentautuminen on suunnitelmallista ja hänellä on potentiaalia kehittää harjoittelua 
ammattimaiseen suuntaan  
4. Urheilija sitoutuu maajoukkuetoimintaan ja sen sääntöihin  
 
NUORTEN MAAJOUKKUERYHMÄ  
1. Urheilija on kehityskelpoinen ja lahjakas ja omaa potentiaalia nousta ylempiin valmennusryhmiin.  
2. Urheilijan valmentautuminen on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä, hänellä on potentiaalia kehittää 
harjoittelua ammattimaiseen suuntaan  
3. Urheilija sitoutuu maajoukkuetoimintaan ja sen sääntöihin  
4. Urheilijaa kannustetaan hakemaan Urheilukouluun 
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ISSF:n EI-OLYMPIALAJIT  
MAAJOUKKUERYHMÄ  
1. Urheilija on kansainvälisellä huipulla aikuisten sarjassa, tulostaso on noin 20 % parhaan joukossa tai 
urheilija on saavuttanut vuosien 2009–13 aikana aikuisten arvokilpailu/Eurooppa cupin mitalin 
henkilökohtaisessa kilpailussa  
2. Urheilijalta odotetaan mitalitasoa tulevissa EM/MM-kilpailuissa 2014/2015  
3. Valinnassa on huomioitu myös muu valmentautumisen kokonaisuus ja arvioitu urheilijan potentiaalisuus 
saavutettujen tulosten valossa.  
4. Urheilijan valmentautuminen on suunnitelmallista, pitkäjänteistä ja ammattimaista ja hän täyttää myös 
muut huippu-urheilijan kriteerit.  
5. Urheilija sitoutuu maajoukkuetoimintaan ja sen sääntöihin.  
  
HAASTAJARYHMÄ  
1.Urheilija on potentiaalinen menestyjä vuoden 2015 - 2016 EM-/MM-kilpailuissa  
2.Valinnassa on huomioitu myös muu valmentautumisen kokonaisuus, urheilijan 
lahjakkuus/kehityskelpoisuus, tulosten nousujohteisuus sekä potentiaalisuus nousta EM/MM-
maajoukkueeseen tulevan olympiadin aikana 
3. Urheilija on potentiaalinen nousemaan aikuisten maajoukkueryhmään ja kansainväliselle huipulle 
alkavan olympiadin aikana.  
4. Urheilija sitoutuu maajoukkuetoimintaan ja sen sääntöihin  
 

 
15.2. VALMENNUSRYHMÄT 
 
VALMENNUSRYHMÄT 2014 KIVÄÄRI  
 
Paralympiaryhmä 
Maajoukkue 
Minna Leinonen 
Jarkko Mylly 
 
Haastajaryhmä 
Veikko Palsamäki 
Timo Keskisimonen 
Nico Järvinen 
 
Maajoukkueryhmät 
Juho Kurki 
Henri Häkkinen 
Marjo Yli-Kiikka 
Jaakko Björkbacka   
Aleksi Leppä 
Joni Stenström 
Annika Sihvonen 
Katarina Långström 
Hanna Pitkänen 
 
Haastajaryhmä 
Hanna Etula 
Riikka Parviainen 
Juho Autio  

Olli Hahl  
Juha Rutonen  
Anton Aprelev  
 
Nuorten maajoukkue 
Sebastian Långström   
Aleksi Jarva  
Tommi Tella  
Saana Tattari  
Katariina Laine,  
Armi Häkkinen 
Henna Viljanen 
 
300 m ryhmä 
Henri Häkkinen    
Kari Pennanen,  
Juho Autio  

Ton Toni Matilainen  
Juha Rutonen  
Antti Kajan  
Ville Nokipii  
Antti Puhakka 
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VALMENNUSRYHMÄT 2014 PISTOOLI  
Maajoukkue urheilijat 
Mira Suhonen  
Ritva Karri  
Tiina Jänkälä  
Anette Källi 
 
Miehet valitaan marraskuun leirin jälkeen 26.11.–
1.12.2013 
 
Nuorten ryhmä 
Aleksi Pirttimäki 
Konsta Kivi 

Karri Turunen 
Joonas Kuusela 
 
Iso- ja vakiopistooli 
Maajoukkueryhmä  
Jorma Jäntti 
Teemu Lahti 
Ari Meinander 
Petri Ylinen 
Haastajaryhmä   
Otto Suuronen 

 
 
VALMENNUSRYHMÄT 2014 LIIKKUVA MAALI  
Miehet: 
Maajoukkueryhmä 
Krister Holmberg 
Tomi-Pekka Heikkilä 
Sami Heikkilä 
 
Haastajaryhmä 

Pojat 
Jani Suoranta (Urheilukoulussa) 
Heikki Lähdekorpi (Urheilukoulussa) 
Mika Kinisjärvi 
 
Tytöt 
Elli Räsänen 

 
VALMENNUSRYHMÄT 2014 SKEET  
Maajoukkueryhmä 
Marko Kemppainen 
Henri Sorvo  
Marjut Heinonen  
Lauri Leskinen   
Heikki Meriluoto   
Oskari Kössi   
Miika Peltonen  
Tommi Takanen  
 
Haastajaryhmä 
Krister Kärki   
Jesse Louhelainen   
Timo Laitinen   

Katja Poutanen   
Jena Väisänen   
Pekka Heinonen 
 
Nuorten maajoukkue 
Pojat 
Kallioinen Eetu   
Auvinen Juho   
Kurki Eemeli   
Pernu Mikko   
Vallioniemi Timi  
Tytöt  
Aaltonen Niina    
Hämäläinen Heidi       

 
VALMENNUSRYHMÄT 2014 TRAP 
 
Maajoukkueryhmä   
Satu Mäkelä-Nummela    
Mika Bister     
Jukka Laakso     
Veli-Matti Matikainen                                      
Vesa Törnroos     

Noora Antikainen    
Marika Salmi     
Mopsi Veromaa    
        
Haastajaryhmä   
Mika Myllylä    
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Ari Simola     
  
Trap nuorten maajoukkue 

Emil Pirttisalo 
Juha Heikkiniemi 
Vili Kopra 

 
VALMENNUSRYHMÄT 2014 KAKSOISTRAP 

 
Maajoukkue Miehet                                
Ritsilä Sami   
Köylinen Simo      

 
Nuoret 
Ikävalko Juuso    
Ylönen Miki   

   

 
15.3. HUIPPU-URHEILUN KANSAINVÄLISEN KILPAILUTOIMINNAN VALINTAJÄRJESTELMÄ  
JA -KRITEERIT 2014  
Kaikilta SAL:n arvokilpailuihin valittavilta urheilijoilta edellytetään SAL:n urheilijasopimuksen allekirjoittamista.  
Arvokilpailuihin (EM- ja MM-kilpailut) valittavan edustusjoukkueen nimeää valmennuksen johtaja yhdessä lajin 
maajoukkuevalmentajan kanssa. Valmennuksen johtaja esittelee valinnat hallitukselle. Valinnat vahvistaa 
Ampumaurheiluliiton liittohallitus.  
 
MC- ja EC-kilpailuihin ja muihin kansainvälisiin kilpailuihin joukkueen valitsee lajin maajoukkuevalmentaja yhdessä 
valmennuksen johtajan kanssa. Maajoukkueurheilijat ovat etusijalla MC- ja EC-kilpailuvalinnoissa.  
 
Arvokilpailuihin (MM- ja EM-kilpailut) aikuisten osalta valitaan liiton vuoden 2014 valmennusryhmiin kuuluva 
urheilija. Nuorten osalta valitaan ensisijaisesti liiton vuoden 2014 valmennusryhmiin 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.  
Valinnat perustuvat kansainvälisten ja kansallisten näyttökilpailujen tuloksiin sekä lajin maajoukkue-valmentajan 
sekä valmennuksen johtajan harkintaan ja perusteluihin sekä mahdollisesti leireillä tapahtuviin kilpailuihin. 
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 2010–2013 tilastoihin ja tulostasoon.  
Urheilijan odotetaan sijoittuvan ensimmäisen kolmanneksen joukkoon. 
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.  
 
 

15.4. NÄYTTÖKILPAILUT 
EM ILMA-ASEET, NÄYTTÖKILPAILUT 
Euroopan mestaruuskilpailut 26.2–6.3.2014 Moskova, RUS 
Kaikki EM näytöt 19.1.2014 mennessä 

 
Kivääri ja pistooli   
– kaikki kansainväliset kilpailut, joissa vähintään 3 maata osallistunut (Suomi mukaan lukien) 
– kaikki kotimaiset ennätyskelpoiset kilpailut 
– leireillä ammuttavat näyttökilpailut 
 
Liikkuva maali 
1. 31.11   Kuopio 
2. 7-8.12  Pori 
3. 4.1   Salo 
4. 9-11.1   Pilsen GP 

 
NÄYTTÖKILPAILUT PM, EM, MM 2014 
 
IPC:N MM-KILPAILUT SUHL, SAKSA 18. - 26.7.2014 
Kaikki EM näytöt 18.6.2014 mennessä 
 
Ilma-aseiden SM    14. - 16.3. 
Maailman Cup, Stoke Mandeville, Iso-Britannia  25. - 30.3. 
Kv. kilpailu Hannover, Saksa     28.4. - 4.5. 
Maailman Cup, Stettin, Puola   7. - 11.5. 
Maailman Cup, Fort Benning, USA  3. - 7.6.  

  
HAULIKON EM-KILPAILUT SARLOSPUSZTA, HUN 16.6. – 27.6.2014 
Kaikki EM näytöt 16.5.2014 mennessä 
  
Trap miehet, naiset 
Qatar Open Shotgun, 12. – 21.2.2014. 
Kypros GP, 17. – 24.3.2014. 
Maailmancup kilpailut 2014 (USA, Kazakstan) 
Kotimaan kilpailu/Nasta GP 
 
Trap nuoret 
Maailman Cup kilpailut  
Kypros GP 17.–23.3.2014 
Nasta GP 
Saksa Frankfurt 3.-4.5.2014         
                                                                                                     
2-trap miehet 
Maailmancup kilpailut 2014 (USA, Kazakstan) 
Qatar open shotgun, 12. – 21.2.2014. 
Cyprus GP, 17. – 24.03.2014  
 
2-trap nuoret 
Kypros GP 17.–23.3.2014  50 



  

 

Muut kansainväliset ennätyskelpoiset kilpailut 
 
Skeet miehet, naiset 
Maailmancup kilpailut 2014 (USA, Kazakstan) 
Nasta GP 
 
Skeet nuoret 
Nasta GP 
Muut kv. ennätyskelpoiset kilpailut 

 
MM GRANADA, ESP 6.-20.9.2014 
Kaikki MM näytöt 6.8.2014 mennessä 

 
Näyttökilpailut kivääri 
Kansalliset ja kansainväliset ennätyskelpoiset kilpailut 
MC Fort Benning 
MC München  
MC Maribor 
MC Peking 
SM (Y) 
 
Näyttökilpailut kivääri nuoret 
Kansalliset ja kansainväliset ennätyskelpoiset kilpailut 
SM (N) 
 
Näyttökilpailut pistooli aikuiset 
Kansalliset ja kansainväliset ennätyskelpoiset kilpailut 
MC München  
MC Maribor 
SM (Y) 
 
Näyttökilpailut pistooli nuoret 
Kansalliset ja kansainväliset ennätyskelpoiset kilpailut 
GP Suhl (päivämäärät) 
GP Pilsen 
SM (N) 
 
Liikkuva maali 
1. Maalisk.  10m SM, Tampere  10 m   
2. 1-4.5   Liberation GP Pilsen CZE   10 m ja 50 m 
3. Kesäk.   Luxemburg, FRA  10 m ja 50 m 
4. Kesä/Heinä  Kotimaa 2   50 m    
                                            
Trap miehet, naiset 
Kaikki MC kilpailut EM-HUN 16.06.–27.06.2014         
SM-kilpailut Lahti 02.-3.8.2014 
 
Trap nuoret 
MC-kilpailut 
EM Unkari 
Saksa Frankfurt 
IJSC Suhl 
Porpetto 
Orimattila      
Polar GP Hollola   51 



  

 

Sako-Beretta, Tampere 
Pohjola-kiekko/Nastatuplat, Orimattila    
SM 
Ulkomaiset GP kilpailut 
 
2-trap miehet, naiset 
Kaikki maailmancup kilpailut 2014  
EM Unkari 
Polar GP Hollola 
Nasta tuplat Orimattila 
Ulkomaiset GP kilpailut 
 
2-trap nuoret 
MC-kilpailut 
EM Unkari 
Saksa Frankfurt 
IJSC Suhl 
Porpetto 
Orimattila 
Polar GP Hollola 
Sako-Beretta, Tampere 
Pohjola-kiekko/Nastatuplat, Orimattila 
 
Skeet, miehet ja naiset 
Kaikki maailmancupkisat 2014 
ECH 1.-7.7.2014 
SM(Y) Lahti 1.-3.8.2014 
 
Skeet nuoret 
Suhl junior cup 
EM Unkari 1.-7.7.2014 
Orimattila junior cup 
Italia junior cup   

SM (j) 
 
NUORTEN PM - KILPAILUT 20.–24.8.2014, TANSKA (kivääri, pistooli, haulikko) 
Kaikki MM näytöt 20.7.2014 mennessä 
Näyttökilpailut ovat samat kuin MM-kilpailuihin 
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