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2. SAL:N LINJAUKSET VUODELLE 2016 
  
 Suomen Ampumaurheiluliiton vuoden 2016 toimintasuunnitelma toteuttaa koko ampumaurheilun 
päivitetyn strategian näkemyksiä ja painotuksia. Strategiassa kuten myös toimintasuunnitelmassa on 
huomioitu kevään 2015 liittovaltuustossa tehdyt linjaukset.   
 
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  
 
Missio  
Missio: Edistää ja kehittää ampumaurheilua, turvata sen toimintamahdollisuudet sekä luoda että tarjota 
edellytyksiä iloon, mielihyvään ja onnistumisen elämyksiin. 
 
Ampumaurheilun näky (visio)  
Suomalainen ampumaurheilu on innostavaa sekä kansallisesti että kansainvälisesti arvostettua ja 
menestyvää, jota harrastetaan nykyaikaisilla suorituspaikoilla ja jonka seuroissa on hyvä ja turvallista 
kasvaa, kehittyä ja viihtyä.  
 
2.3. Ampumaurheilun eri lajit  
Suomen Ampumaurheiluliiton alaisuudessa harjoitetaan ISSF:n (Kansainvälinen Ampumaurheiluliitto) 

kivääri-, pistooli-, haulikko-, riistamaalilajien lisäksi niin sanottuja ei-ISSF-lajeja eli siluetti-, practical-, 

mustaruuti- ja kasa-ammuntalajeja, haulikon sporting- lajeja sekä IPC:n (Kansainvälinen Paralympiakomitea) 

alaisia vammaisampumaurheilulajeja. Liiton huippu-urheilun ja kansainvälisen kilpailutoiminnan painopiste 

on olympia- ja paralympialajeissa. 

 
2.4. Toiminnan pääpainopisteet 
Liittovaltuuston linjausten mukaisesti vuodelle 2016 on valittu seuraavat toiminnan pääpainopisteet: 
 
1)  Yhteiskunnallisen vaikuttamisen kehittäminen ja viestintä 
2)  Seuratoiminnan tukeminen ja kehittäminen, erityisesti olosuhteiden ja osaamisen  
      varmistaminen 
3)  Seuroissa tapahtuvan nuorisotoiminnan tukeminen ja kehittäminen 
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4)  Huippu-urheilun ohjelman jatkaminen, tavoitteena menestyminen  v. 2016 ja 2020 olympia-  
      ja paralympiakisoissa 
 
Näiden pääpainopistealueiden lisäksi toimintaa jatketaan tukipalveluiden ja normaalitoimintojen (julkaisu- 
ja koulutustoiminnat, kilpailu- ja kansainvälinen toiminta) osalta. 
 
2.5. SAL:n 100- vuotisjuhlat 
Liitossa on käynnistetty 100-vuotisjuhlallisuuksien suunnittelutyö. Liitto täyttää sata vuotta 2019.  
 
 

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  
Liiton keskustoimiston palvelukonseptia kehitetään niin, että osa palveluista siirtyy sähköisiksi palveluiksi. 
Liitto valmistautuu myös rekrytoinnein tuleviin eläkkeelle siirtymisiin.  
 
 

4. PÄÄPAINOPISTEIDEN TOTEUTUS 

Toteuttaakseen pääpainopisteitä, on jokainen pääpainopistealue jaettu ns. kärkihankkeisiin ja jatkettaviin 

hankkeisiin/toimintoihin. Seuraavassa esitellään jokaisen pääpinopisteen tärkeimmät kärkihankkeet ja 

avataan lyhyesti niiden toteutus.  Muut toiminnat esitellään kohdassa liiton perustoiminnot, kohta 5. 

4.1. YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAMISEN KEHITTÄMINEN JA VIESTINTÄ 

Ampumaurheilun imagon ja hyväksyttävyyden kehittäminen 

Liiton imagon ja hyväksyttävyyden kehittämistä toteutetaan seuraavilla päätoimenpiteillä: 

A) Perusviestien määrittäminen (Ampumaharrastusfoorumi – SAL – muut järjestöt) 

SAL on mukana Ampumaharrastusfoorumin (AHF) viestintäryhmässä. AHF:n viestintäryhmä on 

laatinut keskeiset pääviestit AHF:lle, joita jäsenjärjestöt käyttävät myös omassa viestinnässään. Eri 

toimijoiden kesken on yhtenäinen rintama. Työryhmän tuloksia esitellään 8.12. foorumin 

kokouksessa, jonka jälkeen ne otetaan käyttöön SAL:ssa. 

B) Valittujen viestien ja hyvien uutisten jalkauttaminen – proaktiivisuus 

SAL viestii em. perusteella toiminnastamme myönteisiä uutisia: tuodaan esille menestyneitä 

urheilijoita sekä seuroja, hyviä hankkeita ja projekteja. Pääpaino muussa kuin 

kilpailutiedottamisessa on kohdistetuilla juttuvinkeillä, haastatteluilla ja tausta-artikkeleilla niin 

alueellisesti kuin valtakunnallisestikin.  
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C) Info- ja mediapaketin laatiminen 

Laaditaan yhteistyössä AHF:n viestintäryhmän kanssa info- ja mediapaketti, jossa esitellään 

järjestöjen toimintaa, toimintatapoja ja oikeaa termistöä.   

D) Ilmeen uudistaminen ja lajille kasvot 

Ampumaurheiluliitto.fi:n nettisivujen uudistaminen alkaa vuoden 2015 lopulla. Sivuston 

uudistamista jatketaan vuoden 2016 aikana ja aloitetaan sosiaalisen median hyödyntämisen 

perustehostaminen. Sähköinen uutiskirje lähetetään jäsenistölle ja muille sidosryhmille noin kerran 

kuukaudessa. Vuonna 2015 uudistetun Urheiluampuja-lehden kehittämistä myös jatketaan. 

Ampumaratojen toiminnan turvaamiseen ja kehittämiseen vaikuttaminen 

Keskeisimmät asiat, joilla ampumaratojen toimintaa ja kehittämistä vauhditetaan, ovat seuraavat: 

A) Rata-asiantuntija auttaa 

Ampumaratatoiminnan turvaamiseksi liitto on mukana Ampumaharrastusfoorumin jäsenjärjestöjen 

yhteishankkeessa, jossa se on palkannut rata-asiantuntijan. Liitto osallistuu rata-asiantuntijan 

toimintakuluihin. Rata-asiantuntijan tehtäviin kuuluu järjestöjen jäsenyhdistysten auttaminen 

ympäristölupa-asioissa, tutkimuksissa jne. Osa palveluista on jatkossa maksullista.  

B) Olosuhdestrategia 

1.12.2015 voimaan tulevan Ampumaratalain mukaan ratojen kehitystoiminnot ja riittävän 

rataverkoston varmistaminen on sälytetty Maakuntaliitoille. Suomen Ampumaurheiluliitto varautuu 

kehitystyöhön käynnistämällä olosuhdestrategian laatimisen. Olosuhdestrategiassa tullaan jatkossa 

huomioimaan ratatarve niin sisä- kuin ulkoratojenkin osalta alueittain.  

C)   EU:n ampuma-asedirektiivin valmistelutyöhön vaikuttaminen 

       Ampumaurheiluliiton edustajana Jorma Jussila toimii ESC:n aselakikomitean puheenjohtajana.   

       Hänen tehtäviinsä kuuluu myös EU:n ampuma-asedirektiivin valmistelutyön seuraaminen ja myös 

       siihen vaikuttaminen liiton antamien valtuuksien pohjalta. Edunvalvonta ja vaikuttamistyön  

       lähtökohtana on, ettei EU:ssa päästäisi tekemään ampuma-aselakia ja harrastamismahdollisuuksia  

       kiristäviä direktiivejä. Edunvalvontatyötä tehdään yhteistyössä Sisäministeriön ja Poliisihallituksen  

       lisäksi myös kaikkien Ampumaharrastusfoorumin jäsenjärjestöjen kanssa. 

D) Kotimaiseen päätöksentekoon ja viranomaistyöhön vaikuttaminen yhdessä      

Ampumaharrastusfoorumin kanssa 

Liitto osallistuu aktiivisesti Ampumaharrastusfoorumin työhön ja toimii sen ohella myös itsenäisesti 

ja proaktiivisesti eri tason virkamiehiin ja päättäjiin. Yhteydenpito tapahtuu sekä henkilökohtaisilla 

kontakteilla että sähköisten kanavien kautta. Seuratasolla yhteydenpito kohdistuu kunnan ja 

kaupunkien päättäjiin sekä paikallisiin ja alueellisiin kansanedustajiin. Kun Ampumaharrastuksen 

info- ja mediapaketti valmistuu, jaetaan sitä laajalti eri toimijatahojen kautta.  

Liitto, aluejaostot ja seurat yhdessä kutsuvat päättäjiä tutustumaan lajiimme. Erinomaisia 

tutustumismahdollisuuksia ovat Ampumaurheiluviikon ”Avoimet ovet”-tapahtumat, SM-kilpailut ja 

myös erilaiset messutapahtumat, joissa ampumaurheilu on mukana.  

Ampumaharrastusfoorumi järjestää vuosittain seminaarin, jossa käsitellään ampumaharrastukseen 

liittyviä päivän polttavia asioita. Liitto on mukana järjestämässä ja markkinoimassa ko. seminaaria.  

Liiton toimesta tullaan järjestämään myös alueellisia seminaareja esim. Ampumaratalaista ja 

ratavastaavan tehtävistä. 

Kansallisesta ja kansainvälisestä vaikuttamistyöstä katso kohta 6. 
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4.2. SEURATOIMINNAN TUKEMINEN JA KEHITTÄMINEN, ERITYISESTI OLOSUHTEIDEN JA  
       OSAAMISEN VARMISTAMINEN 

 
Seuratoiminnan tukemista tehdään pääasiallisesti kolmella (3) pääkohdan asioilla: 

 
A)  Olosuhteiden varmistaminen 
Asiaa on käsitellään kohdassa 4.1.2 ja myös kohdassa 7 LIITON YMPÄRISTÖ- JA OLOSUHDETYÖ 

 
B) Osaamisen varmistaminen 
Asiaa käsitellään kohdassa LIITON KOULUTUS, kohta 5.2. 

 
C)  Kilpailutoiminnan jämäköittäminen 

Kilpailutoiminta on liiton ydintoimintoja. Kilpailutoimintaa terävöitetään parantamalla kilpailujen 
haku- ja myöntämisjärjestelmää niin, että laji- ja aluejaostoja rohkaistaan laatimaan 5 vuoden 
periodilla toimivan kilpailujen kierrättämisjärjestelmä. Tällöin kilpailujen järjestäjille jäisi paremmin 
aikaa valmistella kisojaan. Kilpailujen järjestäjien kanssa tullaan laatimaan järjestämissopimukset. 
Lisäksi järjestetään koulutuksia teknisille asiantuntijoille, kilpailujen järjestäjille sekä 
tuomarikoulutusta. Kartoitetaan mahdollisuudet ottaa käyttöön uusi kilpailujen sähköinen 
ilmoittautumisjärjestelmä, joka tarkistaa ilmoittautumisen yhteydessä kilpailukelvollisuuden 
(lisenssi) sekä tarjoaa suoran sähköisen osallistumismaksun maksamismahdollisuuden. 

 
4.3. SEUROISSA TAPAHTUVAN NUORISOTOIMINNAN TUKEMINEN JA KEHITTÄMINEN 
Seuroissa tapahtuvaa nuorisotoimintaa tuetaan seuraavilla toiminnoilla:  
 

A) Kultahippuvastaavat aktivoivat alueilla seuroja 
Päätavoitteena nuoriso-, alue ja seuratoiminnassa on nuorisotoimintaa toimeenpanevien  
seurojen määrän lisääminen sekä uusien ampumaurheilukoulujen käynnistäminen ja 
ampumaurheilukouluissa harrastavien lasten ja nuorten määrän kasvattaminen. 
 
Alueille nimetyt Kultahippuvastaavat aktivoivat ja varmistavat ampumaurheilukoulujen Kultahippu-
toimintaa, niin että jokaisella alueella järjestetään yhteistyössä alueen Kultahippuvastaavan ja 
seurojen kanssa 2-3 karsintakilpailua ilma-asepuolella, 1-2 ruutiaseiden karsintaa sekä seuroista 
osallistutaan aktiivisesti Kultahippufinaalitapahtumiin. Lisäksi Kultahippupäälliköt markkinoivat ja 
organisoivat seuroille suunnattuja ohjaajakoulutuksia sekä auttavat Ampumaurheilukoulujen 
käynnistämisessä alueillaan. Kultahippuvastaavat ovat:  
Etelä-Suomi:  Kimmo Loponen 

Häme:  Sami Haume                                  

Itä-Suomi:  Heikki Pääkkönen                       

Kaakkois-Suomi:  Pekka Heiskanen                        

Keski-Suomi:  Kimmo Humppi                            

Lappi:   Atso Sipola                                     

Lounais-Suomi:  Juhani Forsman                           

Pohjanmaa:  Marko Mäkelä                              

Pohjois-Pohjanmaa: Leena Korhonen 

 
B) Ohjaajakoulutukset ja valmentajakurssit (1.taso) 

Ampumaurheilukoulujen toimintaa tuetaan ohjaajakoulutuksella. Ohjaajakoulutuksen kautta 
hakeudutaan ampumaurheilun valmentajakoulutuksiin. Ohjaajakoulutus ja valmentajakoulutus 
muodostavat loogisen kokonaisuuden nuorten ohjaamisessa ja valmentamisessa urheilijan polun 
mukaiseen kehittymiseen. 
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Ohjaajakoulutus muodostuu kahdesta osasta siten, että ensimmäisessä osassa koulutetaan yleisosa 
ja innostetaan sekä sitoutetaan ohjaajat ampumaurheilukoulutoimintaan ja toisessa osassa 
koulutetaan ampumasuorituksen teknistä osaamista ja tuotetaan ohjaajille valmiudet myös 
ampumaurheilukoulun ”jatkoluokkien” suunnitteluun ja toteuttamiseen. Jokaisella SAL:n alueella 
järjestetään vähintään yksi ohjaajakoulutus sekä keväällä että syksyllä. 
 
Ohjaajakoulutuksen oppimisprosessia ja oheismateriaalia kehitetään mm. lajiosion uudistamisella.  
Ohjaajakoulutus toteutetaan myös haulikkolajeissa uudistetulla materiaalilla. Koulutuksen kovana 
tavoitteena on tuottaa ja ylläpitää seurojen ampumaurheilukoulujensa toiminnan edellyttämä 
ohjaajien määrä siten, että kaikissa nuorisotoimintaa toteuttavissa seuroissa on koulutettuja 
ohjaajia, joilla on kyky toimeenpanna ampumaurheilukoulu aloittaville ja harrastuksessa jatkaville 
nuorille.   
 

C) Kouluyhteistyö 
SAL on mukana liikuntajärjestöjen ala- ja yläkouluille suunnatussa kampanjassa ”Lupa liikkua ja 
urheilla koulussa.” Kampanjassa koulut järjestävät monipuolisia liikuntapäiviä. Hyödynnetään viime 
vuoden Puheenjohtajapäivillä esiteltyä ” P-HA:n Koulupakettia”. Käytännön järjestelyistä sovitaan 
paikallistasolla koulun ja urheiluseuran kesken. 
 
Pääsääntöisesti kouluyhteistyön aloittaminen lähtee ampumaurheiluseuroista. Kouluille on 
järkevää mennä ennen kaikkea laseraseilla (Noptel, Scatt ja haulikkosimulaattori). Toki on myös 
mahdollista kutsua koululaisryhmiä vierailemaan ampumaseurojen kotiradalla ja kokeilemaan 
vaikkapa oikeaa ilmakivääri- tai ilmapistooliammuntaa.  
 
Ampumaurheiluseura ottaa yhteyttä kouluihin. Lähestymisen tulee tapahtua sulassa sovussa. 
Yhteistyö vahvistaa ampumaurheiluseuran imagoa paikkakunnalla. Ampumaurheilua esitellään 
myös turvallisuuden näkövinkkelistä. Lapsista ja opettajista voi löytyä innokkaita seuratoimintaan 
osallistuvia ampumaurheilukoululaisia ja ohjaajia. Kanava kouluihin aukeaa, jolloin tietoa 
ampumaurheilusta voidaan viedä eteenpäin säännöllisesti. 
 

D) Sinetti- ja Kultahippuseura auditoinnit 
Sinettiseuratoiminnassa tavoitteeksi asetetaan sinettiseurojen määrän lisääminen (nykyisin 
kymmenen seuraa).  Sinettiseurat ovat eri lajien nuorisourheilun laatuseuroja, jotka ovat saaneet 
sinetin tunnustukseksi laadukkaasta nuorisotoiminnastaan. Seuroja aktivoidaan ja tuetaan 
täyttämään sinettiseurakriteereitä ja hakeutumaan sinettiseuraksi. Sinetti myönnetään 
ensimmäisen kerran kahdeksi vuodeksi ja uusittaessa kolmeksi vuodeksi, minkä jälkeen tehdään 
seura-arviointi - auditointi. Sinettiseuroista auditointivuorossa 2016 on neljä 
ampumaurheiluseuraa.  
 
Sinettiseuroille järjestetään tapaamisia, joihin seurojen edellytetään osallistuvan.  Merkittävin joka 
toinen vuosi järjestettävä tapaaminen on valtakunnallinen sinettiseuraseminaari. 
 
Kultahippuseurojen osaamista varmistetaan seuran kultahipputoiminnan ilma-aseampumakortti-
koulutuksilla ja kultahippuraportoinnilla. Kultahippuseurojen toimintaa seurataan mm. uudella 
raportointijärjestelmällä, joka on osa tulevaa uudistunutta SAL:n seuravuosi-ilmoitusta.  
 
Ampumaurheilun sinettiseurat vuonna 2015 ovat: Haapajärven Ampumaseura (HaaAs), 
Hämeenlinnan Ampumaseura (HlAS), Härmän Seudun Ampujat (HSA), Kyrkslätt Skytteförening 
(KSF), Orimattilan Seudun Urheiluampujat (OSU), Pieksämäen Seudun Ampujat (PiekSA), Siilinjärven 
Luotiampujat (SiilA), Sodankylän Ampujat (SodA), Tornionseudun Ampujat (TorSA) ja Turun Seudun 
Ampujat (TSA).  Tavoitteena vuonna 2016 on saada kaksi uutta sinettiseuraa. Sinettiseurojen 
valtakunnallinen kaikkien lajien yhteinen seminaari järjestetään 8.-9.10.2016 Helsingissä. 
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4.4. HUIPPU-URHEILUN OHJELMAN JATKAMINEN, TAVOITTEENA MENESTYMINEN 2016 JA 2020 
OLYMPIA- JA PARALYMPIAKISOISSA 
 
Huippu urheilun kärkihankkeet ovat seuraavat: 

- Menestyminen Rio de Janeiron olympiakisoissa  
- Maajoukkuetoiminnan keskittäminen ja päivittäisvalmennuksen tehostaminen 
- Valmennusorganisaation kehittäminen 
- Akatemiaohjelma  

 
A)  Menestyminen Rion olympiakisoissa  
Rion olympia- ja paralympiakisasuunnitelmat SAL:n osalta tehdään yhteistyössä HUY-lajivastaavan 
Kimmo Yli-Jaskarin ja SAL-valmennusjohdon kanssa. 

   
Valintajärjestelmä  
Olympiakisojen valintajärjestelmä Rio de Janeiro 2016 
Huippu-urheilun kansainvälisen kilpailutoiminnan valintajärjestelmä ja -kriteerit 2016 
Ilma-aseiden 2016 EM-kilpailujen näyttökilpailut 
Näyttökilpailut Nuorten EM-Tallinna, haulikon EM-Lonato, liikkuvan maalin MM-kisat Suhl 
Valintajärjestelmät on kerrottu tarkemmin kohdassa LIITTEET  

Menestyminen ilma-aseiden EM-kisoissa  
Rioon pääsyn edellytyksenä on menestyminen 2016 ilma-aseiden EM-kilpailuissa, joissa on viimeinen 
mahdollisuus hankkia olympiapaikka. EM-kilpailuihin valmistaudutaan seuraavasti: 

Valmennus ja kilpailutoiminta 

- kiväärin ja pistoolin leirit ja kilpailut, katso lisää kohdasta LIITTEET 
- harjoittelun ja leirien sisältöjen suunnittelu tarkennetaan 
- kutsut, suunnitelmat ja arvioidut kustannukset vähintään 2 viikkoa ennen leiriä  
- harjoittelun vaikutuksen seuranta ja toimenpiteet kirjataan urheilijalle ja valmentajille tiedoksi, 

apuvälineet KIHUn testit, Noptel ja, eLogger, ym.  
- leiri- ja kilpailuraportit henkilökohtaisille valmentajille, lajivalmentajille ja valmennuksen johtajalle 
- OK:n ja SAL:n valmennustuki tehostetaan niiden urheilijoiden osalta, jotka ampuvat EM-kilpailuissa 

olympiakisojen maapaikan, OK:n tuesta päättää OK, SAL tuen muutoksista valmennuksen johtaja, 
muut urheilijat jatkavat maajoukkueohjelman mukaan. 

 
Asiantuntijapalvelut ja tukihenkilöt 
EM-prosessissa liitto käyttää asiantuntija- ja tukipalveluita seuraavasti: 

- psyykkinen valmennus, kivääri Sampo Kettunen ja pistoolin vastuu henkilö nimetään myöhemmin 
pääpaino niihin urheilijoihin, joilla on mahdollisuus päästä EM-kisoihin ja menestyä EM-kisoissa 

- Kihun tekemiä ammunnan tekniikan seurantamittauksia leireillä 
- fysioterapeutti/hieroja mukana yhdellä leirillä ja EM-kisoissa 
- aseiden huolto kotimaassa ja kisamatkojen yhteydessä merkkihuollossa 
- aseiden ja ilma-aseiden luotien testaus Veijo Sivula 
- lääkärin tarkastukset ja rokotukset OK:n lääkärin, oman lääkärin tai SAL lääkärin Esa Liimataisen 

toimesta, vuoden alussa, SAL lääkärin tarkastukset kaikille vähintään kerran vuodessa SAL 
testileirillä 

- näköfysiologin tutkimukset, pääpaino niihin urheilijoihin, joilla on mahdollisuus päästä EM-kisoihin 
ja menestyä EM-kisoissa 
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Tukipalvelut kohti Rioa ja KIHU – yhteistyö 
 

- KIHUn kanssa tehdään seurantaa ammunnan tekniikan kehittymisestä joka kotimaan leireillä ennen 
EM-kisoja erillisen suunnitelman mukaan kivääri- ja pistoolilajeissa.  

- Psyykkinen valmennus Rion urheilijoille Satu Mäkelä Nummela ja Vesa Törnros valmentaa Päivi 
Frantsi, jos tulee lisää paikkoja ilma-aseiden EM-kilpailuista helmikuussa, Sampo Kettunen 
valmentaa pistooli- ja kivääriampujia 

- Ravitsemusterapeutti, Merja Kiviranta 
- Näköfysiologin tutkimukset OK-urheilijoiden osalta hoitaa Juha Päällysaho 
- Viestintä ja tiedotus SAL:n Lassi Palo, joka myös mukana OK:n tiedottajana Rion kisoissa, kts. kohta 

Viestintä 
- Kihun tekemiä ammunnan tekniikan seurantamittauksia kotimaan leireillä luotilajeilla 
- Aseiden huolto sekä kiväärien ja pistoolien patruunoiden testaus 

 
B)  Päivittäisharjoittelun tehostaminen ja valmennuksen keskittäminen kohti Rioa mentäessä – 

”Parhaat urheilijat parhaiden kanssa, parhaassa valmennuksessa ja olosuhteissa” 
 

Rion urheilijoiden päivittäisharjoittelua suunnittelee ampuja ja hänen henkilökohtainen valmentaja 

yhdessä lajin päävalmentajan kanssa. HUY-lajivastaava ja liiton valmennusjohto tekevät seuranta miten 

valmennus etenee.  

Kiväärin talviharjoittelu Vierumäen ja Tanhuvaaran Urheiluopistolla, päivittäisharjoittelusta vastaa 

Vierumäellä Pasi Wedman, Tanhuvaarassa lisäksi päävalmentaja. Osan nuorten maajoukkueurheilijoista 

opiskelee Vierumäellä ja harjoittelee siellä päivittäin. Leirit talvella keskitetään molempiin opistoihin 

pääpaino Vierumäellä.  

Para maajoukkueen leirit pidetään samaan aikaan kuin kiväärileirit mikä mahdollistaa paremmin KIHU:n 

seurantaa.  

Kesäkaudella kiväärin leirit ovat Inkoon ampumaradalla ja majoitus ja oheisharjoittelu Kisakalliossa. 

 
Pistoolin leiritoiminta on pääasiassa kotimaassa ja ilma-pistoolin osalta Kisakallion Urheiluopistolla, 

Turussa 25m ja 50m talvella. Inkoossa kesällä, jolloin majoitus ja oheisharjoittelu ovat Kisakalliossa. 

Henkilökohtaiset valmentajat seuraavat päivittäisharjoittelun tukenaan ja koordinoijana Timo 

McKeown. Iso- ja vakioryhmän ampujat osallistuvat muun pistoolimaajoukkueen leireihin. 

 

Kiväärissä ja pistoolissa päävalmentaja on mukana Rion suunnittelussa ja toteutuksessa. HUY ja SAL:n 

valmennusjohdon suunnitelmien mukaisesti edetään, mikäli maapaikka tulee EM-kisoissa, muuten 

toiminta jatkuu maajoukkuesuunnitelman mukaan. Tarvittaessa käytetään muita valmentajia apuna. 

 

Trapissa harjoittelu keskittyy kesällä Orimattilan ampumaradalle ja ulkomaan leireillä pääasiassa 

Malagaan. Päivittäisharjoittelua Orimattilassa seuraavat Pekka Maunula ja nuorten osalta Kari Kopra 

sekä henkilökohtaiset valmentajat. Satu Mäkelä-Nummelan alkukauden ulkomaanleirit pidetään 

Kanarialla. Sekä Mäkelä-Nummela että Törnroos kilpailevat runsaasti heti alkuvuodesta. Kesän 

päivittäisharjoittelu ja leiritoiminta keskittyvät Orimattilan ampumaradalle. Kevin Kilty on mukana Satu 

Mäkelä-Nummelan ja Vesa Törnroosin kanssa HUY ja SAL valmennusjohdon yhteisen suunnitelman 

mukaan niiden omilla leirillä sekä maajoukkueleireillä, Kevin Kiltyn valmennustoiminta painottuu 

alkukauteen, hän on lisäksi mukana MC kisoissa ja olympiakisoissa. 

Skeet käyttää kotimaassa Hälvälän ampumarataa ja osin myös Sipoon rataa aikuisten ja nuorten 

kotimaan leirityksessä. Talvella leiritoiminta järjestetään Malagassa sekä eri radoilla kilpailukalenterin 

mukaan. Yhteisleirejä PV:n ryhmän kanssa järjestetään.  
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MC Rio de Janeiro, BRA, 13.-25.4.2016 toimii olympiakisojen esikisoina, liite (Leirit ja kilpailut liite) 

 

Rio Paralympiakisat 2016  
Rio de Janeiron 2016 paralympialaisissa Suomen menestystavoitteena on mitali. IPC:n maailman 

cupeista tavoitellaan vähintään yhtä mitalia ja kahta pistesijaa. Valmennusleirit toteutetaan pääasiassa 

yhdessä kiväärin maajoukkueryhmän kanssa. Minna Leinosen päivittäisharjoittelu on Jyväskylässä ja 

osalla Jyväskylän leireistä on mukana Jukka Salonen Leinosen henkilökohtaisena valmentajana. 

Paralympian tukipalvelut ovat samoja kuin kiväärissä. 

 

C)  Valmennusorganisaation kehittäminen 

Ampumaurheiluliiton valmennuksen tavoiteorganisaatio  

Huippu-urheilun toiminnan tavoitteena 2016 on ylläpitää SAL osaavien valmentajien 

määrää niin, että pystymme tarjoamaan parasta mahdollista valmennustukea ja ohjausta huippu-

urheilijoillemme. Huippu-urheiluampujan tueksi rakennamme mahdollisimman hyvän 

tukipalveluverkoston, alkaen meidän 

parhaista urheilijoista.  

SAL:n liittojohtoisen valmennus-

organisaation operatiivinen runko on 

seuraava: 

*valmennuksen johtaja 
*lajien päävalmentajat ja lajivalmentajat  
*nuorten maajoukkuevalmentajat 
*tehoryhmävalmentajat 
 
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 olympia/paralympiavalmentajat, hallituksen edustaja sekä tarvittaessa kutsutut huippu-

urheilun asiantuntijajäsenet. Valmennuksen johtajan apuna valmennuksen suunnittelussa ja seurannassa 

on Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön taito- ja tarkkuuslajien vastaava lajivalmentaja Kimmo Yli-

Jaskari. 

Huippu-urheilutoiminnan painopiste on edelleen olympialajeissa ja IPC:n paralympialajeissa  

Taloudellisessa ja muussa panostuksessa painopiste on tämän linjauksen mukainen. 

 

Muutoksia valmennusorganisaatiossa vuodelle 2016 

Kivääri  

Päävalmentajan toimintaan tehostetaan ja lisätään suunnitelmallisuutta. Nuorten olympiavalmentajana 

jatkaa Pasi Wedman. Para-valmentajana jatkaa Pirjo Peltola ja aloittaa Turun Urheiluakatemiassa 

akatemiavalmentajana. 300m kiväärin valmennusvastuun ottaa lajivalmentajana Tapio Kajan (1.1.2016 

alkaen). 
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Skeet 

Skeetin päävalmentaja vaihtuu. Prosessi varmistuu vasta vuoden 2016 tammikuussa.  

 

Tukipalvelut 

Fysioterapeutti Aki-Matti Alanen, TtM, ft, FAF Personal Trainer, on mukana eri suunnitelman mukaan eri 

lajien valmennusleireillä ja tärkeimmillä kilpailumatkoilla, yhteistyössä Kisakallion Urheiluopiston kanssa. 

Aki-Matti Alanen vuorottelee nykyisen hierojan Veli-Pekka Nykäsen kanssa. 

 

Lisää uutta, eri tavoin 

Kaikissa lajissa otetaan käyttöön nettipohjainen harjoituspäiväkirja -> e Logger, harjoituspäiväkirjan käyttö 
on pakollinen kaikilla maajoukkueurheilijoilla. 
 
Patruunantestausta Suomen lisäksi tehdään Lapuan Schönebeckin tehtaalla Saksassa, Veijo Sivula käy 
vähintään kerran vuodessa (syksyllä) yhdessä kiväärin maajoukkuevalmentajan kanssa testaamassa. 
 
Valmennuksen tukipalveluja kehitetään edelleen tavoitteena liittää ne entistä kiinteämmäksi osaksi 

kokonaisvaltaista ja ammattimaista valmentautumista. 

D) Akatemiatoiminta 

Kuortaneen lukio ja Etelä pohjanmaan urheiluakatemia 

Ampumaurheiluliitto aloittaa uudelleen yhteistyön Kuortaneen Urheilulukion kanssa ensi vuoden 

syyslukukauden alusta. Lajit ovat kivääri, pistooli ja jousiammunta. Yhteistyötä tehdään jousiammunnan 

osalta yhteistyötä Jousiampujain liiton kanssa. Valmentajana aloittaa Marko Tanskanen, LitM. Ryhmän 

minimikoko on 8 opiskelijaa. Toiminnan aktiivinen markkinointi lukion osalta aloitetaan marraskuussa 2015. 

Turun urheiluakatemia 

Akatemiayhteistyö aloitetaan Turun urheiluakatemian kanssa vuoden 2016 aikana. Korkean asteen 

opiskelijat ja muut akatemiaan kuuluvat oppilaitokset. Akatemiavalmentaja aloittaa vuoden 2016 aikana ja 

ohjaa ampujiemme päivittäisharjoittelun. 

URHEA 

Yhteistyö Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian suunnitellaan vuoden 2016 aikana.  

 

5 LIITON PERUSTOIMINNOT  
 

5.1. OLYMPIA-, PARALYMPIA - JA ISSF LAJIEN VALMENNUSJÄRJESTELMÄ 
Liitto vastaa maajoukkuetoiminnasta ja sen kehittämisestä. Huippu-urheilun valmennusta ja 
valmennusjärjestelmää kehitetään tiiviissä yhteistyössä huippu-urheiluyksikön kanssa hyödyntäen sen 
tarjoamat uudet toimintamallit ja mahdollisuudet tiiviimpään yhteistyöhön eri lajien ja lajiryhmien välillä. 

 
Valmennusryhmiin valitaan ne 
potentiaaliset urheilijat, joilla on 
edellytykset kehittyä huippu-urheilijoiksi 
sekä menestyä tulevissa arvokilpailuissa 
ja olympiakisoissa.  
Valmennusryhmät 2016 liitteet, Suomen 
Ampumaurheiluliiton valintaperusteet 
valmennusryhmiin 2016 liitteet   
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Seurajohdon koulutus 

 

Nuorten huippu-urheilun valmennusjärjestelmän kehittämistä jatketaan 

 * lisätään osallistumista kansainvälisiin kilpailuihin, joihin valitaan tulostason perusteella 

* harjoittelua lisätään ja kehitetään kansainvälisten vaatimustason mukaisiksi 
* parhaat nuoret saavat harjoitella leireillä aikuisten maajoukkueen kanssa 
* jokaisella lajilla on oma nuorten valmentaja 
* parhaat nuoret osallistuvat MC kilpailuihin kun tulokset ovat aikuisten tasolla 
* nuorilla on oltava valmennuksellisena ja kilpailullisena tavoitteena pääseminen 
Olympiakomitean Nuorten huippu-urheilun tuen piiriin.  
* Nuorten ryhmän urheilijaa kannustetaan hakemaan Urheilukouluun.  

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.  

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

 
Kaikilta SAL:n eri maajoukkueisiin ja arvokisoihin valittavilta urheilijoilta edellytetään SAL:n 
urheilijasopimuksen allekirjoittamista sekä joukkuesääntöjen noudattamista. Myös muihin kansainvälisiin 
kilpailuihin, joihin edellytetään liiton tekemää ilmoittautumista, urheilijoilta edellytetään myös SAL:n 
urheilijasopimuksen allekirjoittamista. 

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

vuoden 2016 Eurooppa Cup -kilpailut.  

Tapio Kajan aloittaa vuoden alusta 300m ryhmän lajivalmentajana. 300m ryhmä harjoittelee pääasiassa 

Hälvälän ampumaradalla.  

Iso- ja vakiopistoolin valmennustoiminta on yhdessä PV:n valmennusryhmän kanssa tai 

pistoolimaajoukkueen kanssa, valmentajana koordinoi SAL:n osalta Timo McKeown. 

 

Urheilukoulu ja PV yhteistyö 
Puolustusvoimat valmentaa Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen palveluksessa olevia huippuampujia 
sekä Urheilukoulussa varusmiespalveluksensa suorittavia urheilijoita. Tämä toiminta tukee osaltaan liiton 
valmennusjärjestelmää ja toiminta suunnitellaan sopimaan yhteen SAL:n leiri- ja kilpailuohjelmaan. 
Valmennuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä puolustusvoimien ryhmien ja Urheilukoulun kanssa. Nuorten 
ryhmän urheilijaa kannustetaan hakemaan Urheilukouluun. 
 
 
5.2. LIITON KOULUTUSTOIMINTA 

Valmentajakoulutus 

Valmentaja koulutuksien toteuttaminen yhdessä taito- ja tarkkuuslajien 

kanssa jatketaan. Vuoden 2016 aikana suunnitellaan III-tason 

valmentajakurssin sisältöä ja materiaalia. Helmikuussa päätetään III-tason 

valmentajakoulutuksen koulutuksen aikataulusta. Varmistetaan, että lajien 

valmennuslinja säilyy opetuksessa ohjaajakoulutuksista III-tasolle, lisäksi 

 

I ja II tason valmentajakoulutus 

 

I-tason valmentajakoulutus jatkuu syksyllä 2016, I-tason 

valmentajakoulutukset järjestetään joka vuosi. 
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Mikäli III-tason koulutus ei valmistu ensi vuodeksi järjestetään II-tason kurssi sen tilalla.   

 

Tavoitteena myös vuoden 2016 aikana Valmentajakerhon ”uudelleen henkiin herättäminen”. 

Vuoden 2016 valmentajakurssien päivämäärät tarkentuvat kaikkien tasojen osalta 2016 vuoden alussa. 

Rohkaistaan myös SAL valmentajakerholaisia osallistumaan ISSF:n valmentajakoulutuksiin.  

 

Ohjaajakoulutus 

Ohjaajakoulutus on käsitelty 4.3. B kohdassa 

Alueelliset koulutukset 
Suomen Ampumaurheiluliittoon kuuluu 302 jäsenseuraa ja niiden lisäksi muutama järjestöjäsen. Liiton 
käden jatkeena on yhdeksän aluejaostoa. 
Seuroissa tapahtuva toiminta perustuu vapaaehtoisten seuratoimijoiden varaan, joten heidän 

innostuksensa ja osaamisensa varmistaminen sekä heidän auttaminen olosuhteisiin ja ympäristöasioihin 

liittyvissä asioissa on yksi tärkeimmistä tukimuodoista toimintakaudella ja lähivuosina eteenpäinkin. 

 

Liiton toimiston tehtäviä, laji- ja aluejaostojen yhteistoimintaa kehitetään niin, että ne vastaavat seurojen 

palvelutarvetta. Aluejaostojen Kultahippuvastaavien toimenkuvan laajentamista myös kartoitetaan.  

Seuratoiminnan tuki rakentuu ohjaaja-valmentaja-, seurajohdon- ja alue- sekä lajijaostojen koulutuksilla, 

avaintoimija ryhmien tapaamisilla sekä eri toiminta-alueille tuotettavilla materiaaleilla.  Laji- ja 

aluejaostojen toimintaa suunnataan seurojen suoraan tukemiseen ja niiden organisaatioita kehitetään 

vastaamaan seurojen tukitarpeita. Jaostoihin rakennetaan tukitoiminnan vaatimia toimenkuvia ja tehtäviä 

sekä koulutetaan niihin valitut henkilöt. Tukitoiminnassa hyödynnetään myös Valon ja muiden lajiliittojen 

materiaaleja ja resursseja. Aluejaostojen kehittämistä jatketaan ja mukaan otetaan kaikki aluejaostot.   

 

Muut tukitoiminnot osaamisen varmistamiseksi 

Seurajohdon koulutukseen varataan 1 + 1 koulutusta vuodelle 2016 ja ne toteutetaan pääosin yhteistyössä 

Valo ry:n kanssa omilla resursseilla ja mahdollisimman lähellä osallistuvia seuroja. 

Seurakäynneillä (ml. kultahippuseurat) tuetaan seuroja käynnistämään kehittämishankkeita omien 
tarpeidensa ja liiton strategian suuntaisesti sekä aktivoidaan seuroja osallistumaan liiton tai alueen 
järjestämiin koulutuksiin.  
 
Lisäksi laji- ja aluejaostojen sekä seurojen puheenjohtajille järjestetään yhteisiä neuvottelupäiviä tai 
seminaareja strategisten painopistealueiden tulostavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi ja yhdessä 
tekemisen käynnistämiseksi mm. uuden ampuma-aselain edellyttämän ampumaratojen ratavastaavien 
tehtävien mukainen kouluttaminen. 
 
Tuomarikoulutus 

Tuomarikoulutuksen tavoitteena on tuottaa ja ylläpitää kilpailuissa tarvittava määrä osaavia  

tuomareita ja teknisiä asiantuntijoita. Kilpailutuomarien hyvällä osaamisen tasolla varmistetaan seurojen 

kyky järjestää eritasoisia hyvin sujuvia kilpailuja. 

 

Tuomarikoulutukset järjestetään lajiryhmäkohtaisesti kilpailutoiminnan yleissääntöjen (KY) sekä kyseessä 

olevan lajiryhmän sääntökirjoja käyttäen.    

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

kilpailuvaliokunta järjestää vähintään yhden ylituomarikurssin vuodessa kaikissa lajeissa. Ylituomarikurssi 

järjestetään 9.4.2016 Kisakalliossa.  Haulikkojaosto järjestää lisäksi kilpailuvaliokunnan luvalla 
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ylituomarikursseja haulikkolajeissa tarpeen mukaan.  Practical-, siluetti-, mustaruuti- ja kasa-

ammuntajaostot oikeutetaan hoitamaan itse tuomarikoulutuksensa käyttäen kilpailutoiminnan 

yleissääntöjä lajilleen soveltuvin osin.  

Ylituomareille tarjotaan mahdollisuus suorittaa kansainvälinen tuomarikortti sekä sähköisen tulospalvelun 

tuomarikortti (EST).  Seuraava kansainvälinen kurssi järjestetään 12.-14.2.2016 Tukholmassa (Bromma).  

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

suomalaisia kilpailutuomareita kansainvälisiin kilpailuihin jury- ja muihin tuomaritehtäviin myös tukemalla 

taloudellisesti halukkaita tuomareita ns. omakustanteisiin lisäjurytehtäviin. 

Ampumataidon ja -turvallisuuden peruskoulutukset  
Turvallisuuskoulutuksen osalta selvitetään mahdollisuudet yhteistoimintaa Maanpuolustuskoulutus-
yhdistyksen kanssa. Kultahipputoiminnassa käytetään ns. ilma-aseampumakorttikoulutusta, jonka avulla 
tutustutetaan lapset ja nuoret turvallisiin toimintatapoihin ja säädöksiin. Aikuisten ampumakorttikurssit 
järjestetään alueittain aikuisten ampumakouluissa. Aikuisten ampumakortti antaa kattavat tiedot 
ampumaharrastuksen turvallisuudesta, aseista, ampumaradoista, ampumaharrastuksen 
ympäristövaikutuksista, terveysriskeistä ja aselain keskeisistä määräyksistä. Lisäksi ampumaurheilu-
kouluissa opetetaan aseiden käsittelyä, säilytystä ja ratakäyttäytymistä sekä vaaratilanteiden syntymistä ja 
ehkäisyä. Koulutusmateriaalina käytetään ”Ampumaharrastajan 10 käskyä” -turvallisuusohjetta, josta on 
tehty juliste seurojen käyttöön, sekä kirjoitettu tiivistelmä ”Turvallisen ampumaharrastuksen opas” 
Molemmat ovat luettavissa ja ladattavissa SAL:n nettisivulla. 
 
Eettinen ja antidopingkoulutus 

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. Tavoitteena on puhdas suomalainen ampumaurheilu, joka 

toimii eettisesti kestävällä tavalla. Tavoitteen saavuttamisen edellyttämiä toimenpiteitä ovat 

arvokeskustelut, urheilijasopimukset ja koulutukset. Työtä tehdään yhteistyössä ADT:n kanssa. 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. 

 

5.3.   LIITON KILPAILUTOIMINTA 

A) KANSALLINEN KILPAILUTOIMINTA 

Kansallisen kilpailutoiminnan organisointi, haku- ja myöntämisjärjestelmä ja kilpailutoiminnan koordinointi 
ja kokonaisvaltainen kehittäminen ja valvonta kuuluvat kilpailuvaliokunnalle. Kilpailujärjestelmäämme 
kehitetään yhteistyössä huippu-urheilumme ja lajijaostojen toimesta niin, että se palvelee paremmin 
kansainvälisten arvokilpailujen valinta- ja näyttökilpailutarvetta. Kansallista kilpailutoimintaa tullaan 
kehittämään lisäksi seurakyselyn ja strategian pohjalta niin, että se huomio koko toiminnan nykytarpeet 
mahdollistaen kilpailemisesta kiinnostuneille nousujohteisen mahdollisuuden kehittyä kilpailijana 
seuratasolta aina kansainväliselle huipputasolle. Myös vammaisurheilun tarpeet kilpailujen järjestämisessä 
huomioidaan. 
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.  
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SM-kilpailujen karsintakilpailuista (10m lajit) luovutaan ja tilalle otetaan ns. Ilma-ase Cup, joka muodostuu 
10 osakilpailusta ja finaalitapahtumasta.  
Seuroja, seuraliittymiä ja alueita rohkaistaan järjestämään uusia mielenkiintoisia kilpailumuotoja. 
 
Kilpailujärjestelmän ja kilpailujen ”uudistaminen” on edellytys televisioon pääsemiselle.  Kilpailutoiminnan 
kehittäminen ja johto kytketään yhteen seurojen kehittämistyön kanssa ja siihen palkataan kilpailu- ja 
kenttäpäällikkö.  
 
Nykyinen kilpailujärjestelmä  
Nykyinen kilpailujärjestelmämme tasot ISSF-lajeissa ovat:  

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

 
Ennätyskelpoiset kilpailut ovat aina avoimia sekä kansainvälisiä kilpailuja. Suomen mestaruuskilpailuja 
järjestetään liiton alaisuudessa yhteensä 38 lajissa. 
Katso kilpailujen ajankohdat ja paikkakunnat liiton internetsivuilta  
http://www.ampumaurheiluliitto.fi/kilpailu/kilpailukalenteri/   ja SM-kilpailut 
http://www.ampumaurheiluliitto.fi/kilpailu/sm-kilpailut/  
 
Ei-ISSF-lajien kilpailutoiminta  
Ei-ISSF-lajeissa kilpaillaan pääsääntöisesti aikuisten sarjoissa. Kansallisen tason kilpailut myöntää lajijaosto. 

Jaostot toimittavat tiedot kilpailuista liiton toimistolle sen aikataulun mukaan mikä on julkaistu 

kilpailutoiminnan yleissäännöissä ja ohjeissa. SM-kilpailut ovat kilpailuluettelossa mukana niiltä osin kuin ne 

ovat olleet tiedossa toimintasuunnitelmaa laadittaessa ja ne julkaistaan liiton nettisivuilla.   

 
 
LASTEN KILPAILUTOIMINTA 
  
Lasten kilpailutoiminnan tavoitteena on, että lapsilla on mahdollisuus kilpailla omalla paikkakunnallaan tai 
lähialueellaan. On tärkeää, että kaikissa seura- ja aluetason kilpailuissa lapsille järjestään myös tukisarjat. 
Lapsille tarkoitettujen Kultahippukilpailujen ilma-asekausi on kalenterivuosi.  Uusi kilpailukausi käsittää  
1.1.-31.12. aikavälin. Lasten kilpailutoiminnan koordinoinnista vastaa nuorisovaliokunta yhdessä alueiden 
kultahippupäälliköiden sekä alue- ja lajijaostojen kanssa. 
 
Kilpailutapahtumat ovat innostavia ja niissä on erityisesti turvallisuuskasvatus esillä. Ilma-aseharrastuksen 
ja kilpailemisen mahdollisuuksia lisätään ja kautta pidennetään. Tästä hyvänä esimerkkinä on SAL:n 
Lounais-Suomen ja Hämeen alueiden yhdessä järjestämä viisi osakilpailua käsittävä Suvisarjakilpailu. 
 
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 2016 yhteydessä 
olevalla ilma-aseampumakorttitutkinnolla.  
 
Uudet tukiammunnan säännöt 2016 ja ohjeistukset 
Uudistuneet Kultahippusäännöt 2016 on tehty tukemaan lasten kehitystä matkalla ilman tukea  
ammuttaviin sarjoihin. Sääntöjen tarkoituksena on mahdollistaa lasten ja nuorten ampumaurheiluharrastus  
jo siinäkin vaiheessa kasvua, kun fyysiset ominaisuudet eivät vielä riitä lajeissa käytettävien välineiden  

http://www.ampumaurheiluliitto.fi/kilpailu/kilpailukalenteri/
http://www.ampumaurheiluliitto.fi/kilpailu/sm-kilpailut/
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kannatteluun ilman tukea. Ei ole myöskään tarkoituksenmukaista pitäytyä vastapainojen enimmäismäärissä 
koko sen ajan jonka säännöt mahdollistavat, vaan tukea lapsen kehitystä esim. vähentämällä tukipainoja  
(vastapainotukisarjoissa) taitojen karttuessa. On myös suotavaa ja mahdollista siirtää kehittyvä lapsi/nuori  
ylempään sarjaan aiemmin kuin olisi pakko, jotta harrasteen tuoma haasteellisuus säilyy. Näin tuemme 
paremmin hänen kehittymistään ampujana. 

 
Kultahippufinaalit 2016 
Kultahippufinaali ilma-aseilla järjestetään 9.-10.4.2016 Savonlinnassa Tanhuvaaran urheiluopistolla. 
Kilpailun järjestelyistä vastaavat Savonlinnan Metsästys- ja Ampumaseura, Mikkelin Ampujat ja Pieksämäen 
Seudun Ampujat. Ruutiasefinaali järjestetään 6.8.2016 Siilinjärvellä. Kilpailun järjestelyistä vastaa  
Siilinjärven Luotiampujat. 
 
Pete Patruuna älypuhelinohjelma  

Pete Patruunan älypuhelinohjelma jatkaa toimintaa tulevallakin kaudella.  

Uusissa Kultahippupasseissa 2015-2016 Pete Patruunan ohjelman  

käyttöohjeet löytyvät sivuilta 12-13. Tällä kaudella ei tarvitse syöttää  

henkilökohtaista koodia vaan kirjautumiseksi kelpaa vapaavalintainen  

nimimerkki. Muutoin ohjelma pysyy samanlaisena kuin edelliselläkin kaudella.  

Pete Patruuna älypuhelinohjelman voi ladata ilmaiseksi sovelluskaupoista.  

Se toimii Android-, IOS ja Windows 8x-puhelimissa. Ja mikä parasta - Pete Patruuna  

ohjelma on ilmainen kaikille ampumaurheilua harrastavalle ikään katsomatta.  

Pete Patruuna -ohjelmalla voi siis jokainen harjoitella ammuntaa missä ja milloin tahansa. Sillä voi 

harjoitella oikeaa liipaisua ja erityisesti tähtäyskuvaa sekä tähtäimen säätöä, joka toimii samalla tavalla kuin 

oikeassakin ilmakiväärissä. Pete Patruunassa voi osallistua kilpailuihin ja verrata omia tuloksiaan muiden 

ampujien tuloksiin. 

Pete Patruuna Cup 2015-16 

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

maksutonta. Kilpailuihin voivat osallistua kaikki ampumaurheilua harrastavat ikään katsomatta. 

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

 

Cup kilpailut järjestetään seuraavasti: 

1. cup kilpailu 19.10.2015-31.12.2015 ja 2.cup kilpailu 1.1.2016-10.4.2016  

Pete Patruunacupin 2015-16 säännöt, haastajat, palkitsemiset löytyvät  
SAL:n netistä ja Ampumaurheiluliiton facebookista. 
 
 

B)  KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA 

Suomalaiset osallistuvat ampumaurheilun kansainvälisten eri lajiliittojen kilpailutoimintaan. Tavoitteena on 

menestyminen kansainvälisissä arvokilpailuissa. Kansainvälisiin kilpailuihin tullaan valitsemaan 

valintakriteerit täyttäviä urheilijoita.  

Kansainvälisessä kilpailutoiminnassa (ISSF-lajit) uutuutena tulevat erilliset sekapari-/joukkuekilpailut, jossa 

joukkueen muodostavat nais- ja miesampuja. Peruskilpailun lopputulos muodostuu molempien 

yhteenlasketuista pisteistä. Peruskilpailun jälkeen kilpailu jatkuu cup-tyyppisenä kilpailuna. Nämä kilpailut 

tulevat virallisiksi lajeiksi EM-kilpailuihin jo vuodelle 2016. 
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Maailmancup-kilpailut 2016 

Junioreiden maailmancup-kilpailut (haulikko, kivääri, pistooli) 

29.4.-6.5. Suhl, GER 

16.-23.9. Gabala, AZE 

Aikuisten maailmancup-kilpailut 

Haulikko 

17.-23.5.  Nicosia, CYP 

13.- 25.4.  Rio de Janeiro, BRA 

1.-11.6. San Marino, SMR 

20.-29.6.  Baku, AZE 

11.-16.10.  MC-finaali, Rooma, ITA 

Kivääri ja pistooli  

1.-9.3. Bangkok, THA 

13.-25.4. Rio de Janeiro, BRA  

19.-26.5. München, GER 

20.-29.6.  Baku, AZE 

4.-10.10  MC-finaali, Bologna, ITA 

Huippu-urheilun kansainväliset arvokilpailut 2016 

22.-28.2.  Ilma-aseiden (10m) EM-kilpailut, Györ, HUN 

13.-19.6.  Junioreiden kiväärin ja pistoolin EM-kilpailut, Tallinna, EST 

4.-14.7. Haulikon EM-kilpailut, Lonato, ITA 

15.-23.7. Liikkuvan maalin MM, Suhl, Saksa 

5.-21.8. XXXI Olympialaiset, Rio de Janeiro, BRA 

7.-18.9.  Paralympialaiset, Rio de Janeiro, BRA 

14.-18.9.  Opiskelijoiden (yliopistot) MM-kilpailut, Bydgoszcz, POL 

 

Kivääri 300m Eurooppa Cup -kilpailut 

2.-6.5.       Aarhus, DEN 

30.5.-3.6.  Zagreb, CRO 

1.-3.7. Lahti, FIN 

27.-30.9.  EC-finaali, Zagreb, CRO 

Iso- ja vakiopistoolin (25m) Eurooppa Cup -kilpailut 

13.-15.5.  Hannover, GER 

27.-29.5.  Aarhus, DEN 

17.-19.6.  Öckerö, SWE 

1.-3.7. Lahti, FIN 

16.-18.9. Hannover, GER 

Maaottelu Viro-Suomi  aika ja paikka avoin 

Junioreiden PM-kilpailut  aika ja paikka avoin 
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Ei-ISSF-lajien kilpailutoiminta 

EI-ISSF-lajeja ovat kasa-ammunta, mustaruutiammunta, practical-, sporting- ja siluettiammunta. Ko. lajien 

kansainväliset liitot järjestävät sekä EM- että MM-kilpailuja. Osallistutaan kansainväliseen 

kilpailutoimintaan talousarvion puitteissa. 

Lajien kansainvälisestä kilpailutoiminnasta ks. LAJIJAOSTOJEN TOIMINTASUUNNITELMAT. 

Valinnat 

Kts. liite Kansainvälisen kilpailutoiminnan valintajärjestelmä ja -kriteerit 2016 

 

C)   KILPAILULISENSSIT JA VAKUUTUKSET  
 
 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. 
Kilpailulisenssissä ei ole yläikärajaa. 
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 80 vuotta täyttäville henkilöille ja siinä on ainoastaan 
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. 

 

6. LIITON YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN 

 
Kansallinen vaikuttaminen  
Kansallisen yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavoitteena on ampumaurheilun toimintaedellytysten 
varmistaminen ja urheilulajimme arvostuksen lisääminen.  
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SAL:n vaikuttamistyön kaavio 
 
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  
- eri lakityöryhmät 
 
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 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- 
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ja paralympiakomitean kanssa huippu-urheilun eri ohjelmien (mm. huippuvaihe-ohjelma, osaamisohjelma, 

akatemiaohjelma) toteuttajien ja myös muiden lajien kanssa. 

Kansainvälinen vaikuttaminen  
Kansainvälisen vaikuttamisen tavoitteena lajin arvostuksen nostaminen ja suomalaisen osaamisen 
markkinointi ja kehittäminen. Toisaalta liitto pitää tärkeänä, että sillä on edustukset kaikissa merkittävissä 
ampumaurheilun tai -harrastuksen järjestöissä.  
Henkilöitä esitetään kansainvälisiin tehtäviin niin ISSF, ESC:n kuin myös muidenkin kansainvälisten 
ampumaurheilulajien organisaatioihin.  
 
Suomen Ampumaurheiluliitto osallistuu sääntöjensä edellyttämällä tavalla aktiivisesti lajin kansainvälisten 
järjestöjen toimintaan. Liitto haluaa vaikuttaa lajin kehitystyöhön, lajin mielikuvan parantamiseen ja 
markkinointiin sekä ympäristöasioihin, joissa Suomi on keskeisessä roolissa.  
Suomalaisia toimii viidessätoista (15) eri kansainvälisessä luottamustehtävässä Kansainvälisessä 
Ampumaurheiluliitossa (ISSF: hallitus, valtuusto ja lajikomiteat). ISSF:n lisäksi suomalaiset toimivat 
Euroopan Ampujainliitossa (ESC:n hallitus, tekninen sekä markkinointi- ja viestintä- ja ympäristökomiteat) ja 
Pohjoismaiden Ampumaunionissa (NSR) sekä muiden lajien kansainvälissä liitoissa. Lisäksi Suomella on 
edustus Euroopan Ampujainliiton ympäristö- ja aselakivaliokunnassa ja niin sanotussa Ampuma- ja asealan 
maailmanliitossa (WFSA). Liitto tukee kaikin tavoin kansainvälisissä luottamustoimissa mukana olevia 
henkilöitä. ISSF:n yleiskokous pidetään 1.-2.7.2016 Moskovassa. SAL:n merkittävimmät edustukset 
kansainvälisissä liitoissa vuonna 2015 ovat:  
- ISSF:n (Kansainvälinen Ampumaurheiluliitto) valtuustojäsenyys  

- ISSF:n Liikkuvan maalin komitea – puheenjohtajuus  

- ESC:n (Euroopan Ampumaurheiluliitto) hallitus – varapuheenjohtajuus  

- ESC:n Tekninen Komitea – jäsenyys  

- ESC:n Ympäristövaliokunta – jäsenyys  

- ESC:n Ase- ja lakikomitea – jäsenyys  

- ESC:n Antidoping ryhmä – jäsenyys  

- ESC:n Markkinointi- ja viestintäkomitea – puheenjohtajuus  

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

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

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

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

- NSR (Pohjoismaiden Ampumaurheiluliitto)Valtuuston jäsenyys  
 
Laaja-alainen tasa-arvotyö ja yhdenvertaisuus 
SAL tunnetaan laaja-alaisesta tasa-arvotyöstä ja se haluaa edistää laaja-alaista tasa-arvoa. Liitto on 
integroinut vammaisurheilun paralympialajit jo vuonna 2005 ja toimintavuonna 2016 tavoitteena on 
integroida myös näkövammaisten ampumaurheilutoiminta liiton harrastus- ja kilpailutoimintaan mukaan. 
Liitto on huomioinut myös kilpailulisensseissä eri ikäryhmittyvät. Liitto ottaa käyttöön vuoden 2016 aikana 
myös Yhdenvertaisuusohjelman. Ohjelman tavoitteena on varmistaa kaikille yhdenvertainen mahdollisuus 
osallistua ampumaurheiluun.  
  
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. 
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7. LIITON YMPÄRISTÖ-JA OLOSUHDETYÖ 
 
SAL:n olosuhde- ja ympäristöasioita käsitellään Ympäristövaliokunnassa, jossa on eri ympäristö- ja 
ampumatoiminnan asiantuntijoita. Ympäristövaliokunta toimii yhteistyössä Ampumaharrastusforuumin 
kanssa. Ympäristön huomioiminen ja turvallisuus ovat SAL:n toiminnan peruskulmakiviä. SAL:n 
ympäristövaliokunta toimii osin myös Ampumaharrastusfoorumin ympäristötyöryhmänä.  
Seurojen Ympäristö-, laki- ja olosuhdetyötä helpottamaan on rekrytoitu yhteistyössä 
Ampumaharrastusfoorumin kanssa ns. rata-asiantuntija.  Lisäksi liitto kerää olosuhde- ja lakiasioiden 
asiantuntijaverkoston helpottamaan seuroja sekä ratojen lupa-asioissa että rakentamisessa. 
 
Uusi Ampumaratalaki  
Uusi Ampumaratalaki astuu voimaan 1.12.2015. Se korvaa vuodelta 1915 peräisin olevan Keisarillisen 
asetuksen.  Ampumaratalaki velvoittaa, että radoille nimetään ratavastaavat. Ratavastaavat tulee ilmoittaa 
poliisiviranomaisille. Ratavastaavajärjestelmään siirtymisessä on kahden (2) vuoden siirtymäkausi eli 
ratavastaavat tulee ilmoittaa 1.12.2017 mennessä. Liitto on mukana Ampumaharrastusfoorumin kanssa 
yhdessä laatimassa ratavastaavakoulutusta. Liiton toimesta tullaan järjestämään alueilla ko. asiaan ja 
ympäristöasioihin liittyviä koulutuksia vuoden aikana. Liiton ja foorumin kanssa yhdessä laaditaan 
ampumaradoille järjestyssääntöpohjat. 
  
Olosuhde- ja kansainvälisten kilpailujen hakustrategia  
Ympäristövaliokunta käynnistää olosuhdestrategian (Suomen ampumarataverkosto 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. Yhteistyökumppanina toimivat VALOn 
alueet, liiton aluejaostot, eri ampumaharrastustahojen alueorganisaatiot sekä Maakuntaliitot, jolle on 
sälytetty rataverkoston kehittämisvastuu yhdessä toimijatahojen kanssa. Kansainvälisten kilpailujen 
hakuprosesseihin kytketään mukaan kiinteänä osana olosuhteiden kehittäminen. Liiton 100-
vuotisjuhlakilpailun järjestämishakuprosessissa käytetään liiton omien arvioijien lisäksi myös ulkopuolisia 
arvioijia sekä arviointiohjelmaa.  
 
Valmennuskeskusten olosuhteet  
Liitto jatkaa yhteistyötä Kisakallion, Kuortaneen, Tanhuvaaran ja Suomen Urheiluopiston kanssa. Opistojen 
olosuhteita kehitetään yhteistyössä tarpeemme pohjalta. Liitto tulee keskittämään harjoittelut erilajien 
osalta eri urheiluopistoille. Kaikissa urheiluopistoissa on mahdollisuus harjoitella ampumista sähköisiin 
taululaitteisiin. Kisakallion Urheiluopiston kanssa laaditaan strategia ruutiratojen rakentamisesta.  
 
Kansainvälinen ympäristö- ja aselakiyhteistyö  
SAL osallistuu Euroopan Ampumaurheiluliiton (ESC) ympäristö- ja aselakityöryhmien yhteistyöhön. Lisäksi 
osallistutaan Ase- ja ampuma-alan maailmanliiton (WFSA) järjestämiin seminaareihin mahdollisuuksien 
mukaan. Liittohallitus on valtuuttanut Jorma Jussilan toimimaan koordinaattorina EU:n aselakiasioissa.  
 
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, 
Puolustusministeriön ja Ympäristöministeriön sekä maakunnallisten ympäristökeskusten että Suomen 
Ympäristökeskuksen kanssa.  
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8 VIESTINTÄ JÄSENISTÖLLE JA SUURELLE YLEISÖLLE 
 
Pääpaino kiinnitetään mediasuhteisiin eli ulkoisen tiedottamisen toteuttamiseen tehokkaasti 

tiedotusvälineisiin. Valitut perusviestit jalkautetaan yhteistyössä laji- ja aluejaostojen kanssa seuroille. 

Lajimarkkinointia tehdään pääasiassa osallistumalla messuille ja näyttelyihin eri puolilla maata. 

Tapahtumissa markkinoidaan urheiluammuntaa järjestämällä simulaattoriammuntaa ja jakamalla esitteitä. 

Termi urheiluammunta käyttöön  

Urheiluammunta-sana profiloi ja kuvaa paremmin lajiamme kuin ampumaurheilu, jota on monien 

muidenkin järjestöjen toiminnassa. Muutoksella halutaan korostaa kilpaurheilullisuutta. 

Urheiluampuja-lehti  

Jatketaan Urheiluampuja lehden julkaisua. Urheiluampuja-lehti ilmestyy viisi kertaa vuoden 2016 aikana. 

Lehdestä toimitetaan myös sähköiset versiot älypuhelimelle, tableteille jne. laitteille. 

Sähköiset viestimet (ampumaurheiluliitto.fi, Facebook, Instagram, Twitter) 

Sosiaalisen median käyttöä lisätään. Tavoitteet ovat osana muuta viestintää: lisätä ”urheiluammunnan 

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

Urheiluampuja-lehteä ja nettisivuja ”tässä hetkessä” tapahtuvilla asioilla, ihmisillä ja ilmiöillä. 

Mediaseurannassa tehdään yhteistyötä Meltwater-mediaseurantayhtiön ja Sponsor Insightin kanssa. 

YLE-yhteistyö 

Tehdään sopimus Yle Urheilun kanssa ampumaurheilun televisioinnista 2016. 

Aktiivinen kilpailuviestintä 

Jatketaan aktiivista kilpailuviestintää tiedotusvälineille ja omalle jäsenistölle. Käytetään mediaan päin 

suuntautuvassa tiedottamisessa pääkanavana tiedotuspalveluita ja toissijaisesti omia kanavia. 

Kansainväliset tapahtumat, joissa SAL:n edustaja on paikanpäällä: 
- ilma-aseiden EM-kilpailut, Gyor, Unkari 22.-28.2.  
- nuorten EM-kilpailut, Tallinna 13.-19.6. 
- EC 25/300m 30.6.-3.7. Hollola 
- haulikon EM-kilpailut, Lonato, Italia 4.-13.7. 
- liikkuvan maalin MM-kilpailut, Suhl, Saksa 15.-23.7.  
- olympialaiset, Rio de Janeiro 5.-21.8. (OK: matkat ja majoitus) 
 
Lajimarkkinointia tehdään pääasiassa osallistumalla erilaisille messuille ja näyttelyihin eri puolilla maata.  
Tapahtumissa markkinoimme ampumaurheilua järjestämällä simulaattoriammuntaa (Noptel, SimWay Hunt, 
Laser Shot) ja jakamalla esitteitä ja tietoa lähiseuroista.   
 
Vuoden 2016 tapahtumia ovat mm:  
Educa-messut, 29.-30.1.2016 Helsinki 
Liikunnan ja terveystiedon opettajien opintopäivät, Jyväskylä 5.-6.2.2016 
GoExpo, 4.-6.3.2016 Helsinki 
Supermessut, 15.-17.4.2016 Tampere 
Lapin Erämessut, 13.-15.5.2016 Rovaniemi 
Erämessut, 9. – 12.6.2016 Riihimäki 
Lasten ja nuorten vuoden tarkin leiri 13.-15.6.2016 Kisakallion Urheiluopisto, Lohja 
Kolin Erämessut, 17.-19.6.2016 Koli 
Ampumaurheiluviikot, koko maa  
Ampumaseurojen pr- ja lajiesittelytapahtumat paikallistasolla mm. koulu-seura yhteistyö. 
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Ampumaurheiluliitto on mukana valtakunnallisessa Lupa liikkua ja urheilla koulussa kampanjassa.  

 

 9 TALOUS 

Talousarvio 2016 
 
Talousarvio perustuu liittovaltuuston keväällä 2015 hyväksymiin maksuihin: seuran jäsenmaksu liitolle on 
26 €/hlö, kilpailulisenssi 40 €, harrastelisenssi 25 €, seniorilisenssi 16 €  ja nuorisolisenssi 13 €.  
 
Valtionavustus (toiminta-avustus ilman erityisavustuksia) on laskettu 710 000 € suuruisena. Muut 
suurimmat tulot ovat jäsenmaksutuotot 700 000 € ( 31 %), Olympia- ja Paralympiakomiteoiden avustukset 
196 500 € (9 %), yhteistyösopimukset 222 000 (10 %) sekä lisenssimaksut 218 000 € (10 %). Talousarvion 
maksukertymät ja tulokohdat on budjetoitu vuoden 2015 arvioidun toteutuman mukaisiksi. Suurimmat 
menoerät ovat urheilija- ja valmentajakulut 562 000 € (25 %), toimintaan osallistuvien matka- ja 
majoituskulut 368 000 € (16 %)  sekä henkilöstökulut 681 360 € (29 %). Hallinnon kulut koko talousarviosta 
ovat 250 060 € (11 %). Talousarvion loppusumma on 2  288 900 € ja se päätyy noin + 7.500 € tulokseen.  
 
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 loka-marraskuussa. 
Osa taloudellisesta tuesta voidaan ohjata liittojohtoisen aluekouluttajan tai -valmentajan toiminnan 
tukemiseen.  
  
Liitto maksaa kaikkien lajien kansainvälisten liittojen jäsenmaksut sekä rahoittaa lajijaostojen toimintaa 
perusmäärärahalla, joka kattaa hallinnolliset kulut.  
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10. LAJIJAOSTOJEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT 2016 

  

KIVÄÄRIJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 

YLEISTÄ 

Kiväärijaoston tavoitteena on kehittää ja toimeenpanna seurojen järjestäminä mielenkiintoisia 
kilpailutapahtumia kivääriampujille.  
Pyritään saamaan kilpailut/ tapahtumat sellaisiksi, että niihin saadaan yleisöä seuraamaan ampujien 
loistavia urheilusuorituksia. 
 
HALLINTO 
Jaoston jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa.  
Erovuoroisten jäsenten tilalle ehdotetaan jäsenet liiton järjestämässä Grande Finalen kiväärin 
lajiparlamentissa. Parlamentin päätösehdotus esitetään SAL:n hallituksen vahvistettavaksi.  
Toimikauden aikana jaosto kokoontuu 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 
Mahdollisuuksien mukaan kiväärijaosto pyrkii osallistumaan muiden liittojen ja yhteisön järjestämiin 

koulutustilaisuuksiin, seminaareihin ja muihin tapahtumiin. 

Toimikauden aikana suunnitelmissa ei ole jaoston omia koulutustapahtumia.  

NUORISOTOIMINTA 
Kauden 2016 aikana jaosto pyrkii kaikilla tavoin edistämään ja kehittämään nuorisotyötä. Yhteistyötä 

pyritään lisäämään entisestään muiden liiton valiokuntien ja lajijaostojen kanssa. Tärkeimpänä 

yhteistyökumppanina pidetään nuorisovaliokuntaa.  

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

kehittävän harrastuksen parissa ja jatkamaan sitä pitkälle aikuisiälläkin.  

Järjestäytymiskokouksessaan jaosto nimeää nuorisovastaavan.  
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Nuorisovastaavan tärkeimpiä tehtäviään tulee olemaan tiivis yhteistyö nuorisovaliokunnan kanssa. Hänet 

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

nuorisotoiminnan mahdollisuuksia ja tilaa sekä kannustamaan seuroja nuorisotoiminnan käynnistämiseksi. 

KILPAILUTOIMINTA 

Valtakunnalliset joukkuesarjakilpailut toimeenpannaan kotiratakilpailuina kilpailukauden aikana. 10m 

ilmakiväärillä tavanomaisen pystyasennon lisäksi tarkoitus on toimeenpanna myös 3x20 laukauksen 

asentosarjakilpailu.  

50m kiväärin makuun sarjakilpailu pyritään toimeenpanemaan, niin ikään kotiratakilpailuna. 50m kiväärin 

sarjakilpailussa tullaan edellisvuosien tapaan järjestämään joukkuekilpailun lisäksi myös henkilökohtainen 

sarjakilpailu.  

50m kiväärin polvi ja pystysarjakilpailua 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 -70 sarja).  

Eri lajijaostojen kanssa pyritään järjestämään kilpailuja sekä ammuntaan liittyviä tapahtumia. 

Kiväärijaosto on mukana järjestämässä ilma-asecupia yhteistyössä kilpailuvaliokunnan ja pistoolijaoston 

kanssa. 

Osallistutaan liiton toimeenpanemiin kansainvälisiin kilpailuihin toimitsijoina ja asiantuntijoina. 

VALMENNUS 
Toimikauden aikana jaosto ei järjestä valmennustilaisuuksia. Pyritään nimeämään jaoston edustaja 

maajoukkueleireille sekä alueiden valmennustapahtumiin. 

YMPÄRISTÖ JA OLOSUHTEET 
Uusia ratahankkeita tuetaan antamalla kivääripuolen asiantuntemusta rakennettaviin kohteisiin. 

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

PALKITSEMISET 
Liiton järjestämässä päätösgaalassa tullaan palkitsemaan paras kiväärinainen, kiväärityttö, kiväärimies ja 
kivääripoika.  
Tilaisuudessa tullaan lisäksi palkitsemaan ansioituneet jäsenet sekä mahdolliset ulkopuoliset toimintaa 
tukeneet tahot. 
 
TALOUS 
Jaostolla ei ole omaa varainhankintaa.  
Tulot muodostuvat pelkästään liiton myöntämästä tuesta. 
Hallinnolliset ja matkakulut ovat suurimpia kulueriä toimikauden aikana.  
Kuluja syntyy myös parhaiden ampujien palkitsemisesta Grande Finalessa. 
Muita kuluja kauden aikana saattaa syntyä jaostolle tehtävistä hankinnoista sekä toimintaan liittyvistä 
asioista. 
 



26 
 

PISTOOLIJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 

JOHDANTO 
Pistoolijaosto toimii SAL:n liittohallituksen asiantuntijaelimenä pistoolilajien kilpailu- ja sääntöasioissa. 

Asiat esitetään tarvittaessa kilpailuvaliokunnan välityksellä liittohallitukselle. Jaosto toimii 

pistooliampujien edunvalvojana ja yhteyselimenä liiton muuhun toimintaan. 

Niin huipuille kuin harrastajillekin jaosto pyrkii kehittämään kiinnostavia kilpailu- ja 

harrastustoiminnan muotoja. 

TALOUS 
Jaoston talous perustuu SAL:n liittovaltuuston hyväksymään liiton talousarviossa määritettyyn toiminta-

avustukseen (tarkoitettu kattamaan hallinnolliset kulut) sekä jaostoon omaan varainhankintaan 

(ilmapistoolin sarjakilpailu). 

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. 

 

LIIKKUVAN MAALIN JAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2016 

KILPAILUTOIMINTA 

Jaosto huolehtii siitä että järjestetään riittävä määrä näyttökilpailuita kotimaassa niin että jokaisella 
urheilijalla on mahdollisuus antaa näyttöä. 
Katso riistamaalijaoston kilpailukalenteria netissä, www.ampumaurheiluliitto.fi/lajit/riistamaali/ 
 

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

LEIRITYS JA KOULUTUS 
Tehdään edelleen yhteystyötä SML,n kanssa nuorten rekrytoimisessa. Lajiesittelyjä järjestetään tarpeen 
mukaan. 
 
Kehotetaan lajin ihmisiä osallistumaan SAL,n järjestämiin valmentajakoulutuksiin niin että saadaan lajiin 
lisää valmentajia, jotka voivat ohjata nuoria lajin pariin oikealla tavalla. 
 
Tuomarikursseja järjestetään tarvittaessa. 
 
TALOUS 
Talousarvio pysyy Suomen Ampumaurheiluliiton myöntämän tuen puitteissa. 

http://www.ampumaurheiluliitto.fi/lajit/riistamaali/
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JAOSTON KOKOUKSET 
Järjestetään puhelinkokouksia tarvitaessa sekä yksi kokous lajiparlamentin yhteydessä. 

 

HAULIKKOJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2016 

YLEISTÄ 
Haulikkojaosto toimii SAL:n ohjeistuksen mukaisesti lajin uusien kykyjen etsijänä, lajin tunnetuksi tekijänä, 

lajiasiantuntijana ja lausunnonantajana. Jaosto kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta, 

järjestäytymiskokous pidetään heti alkuvuodesta. Kokouksiin kutsutaan myös ns. asiantuntijajäseniä. SM- ja 

ranking-kilpailujen järjestäjille laaditaan toimintaohjeet.  

Tiedotusta jaoston sivuilla kehitetään edelleen. Jaosto kokoaa haulikkoradoilla käytössä olevat 
toimintaohjeet ja kokoaa niistä yhtenäisen kokonaisuuden jaettavaksi seuroille. 
 
KILPAILUTOIMINTA 
Huippu-urheilun osalta toimintasuunnitelma on kirjattu toisaalle.  
Haulikkojaoston ja KVK:n hyväksymät kilpailut löytyvät liiton nettisivuilta. 
 
Ranking-maksut pidetään ennallaan 10€ (125 kiekkoa) ja 5€ (75 kiekkoa), sarjojen voittajille jaetaan 
palkintoina noin 45% tukimaksukertymästä. Junioreiden ranking-maksu on 5€. 
Sporting-ranking kilpailujen palkitsemisessa noudatetaan samoja jakoperusteita kuin muissakin 
haulikkolajeissa. 
Ranking-tilastot pidetään ajan tasalla jaoston sivuilla.  
Hankitaan kunniapalkinnot kaikille ranking-sarjoille. Kiertopalkintona on vain yleisen sarjan pokaali. 
 
INTERNATIONAL JUNIOR CUP 
Ensi vuonna Suomessa järjestetään jälleen junioreille kansainvälinen kilpailu Orimattilassa. Se on yksi 
osakilpailu kolmesta muualla (Saksa ja Italia) järjestettävästä cup-kilpailuista. 
Haulikkojaosto maksaa joukkueisiin valittujen osallistumismaksut (sekä osallistumis- että joukkuemaksut). 
 
LIIKUNTAVAMMAISAMMUNTA 
Vuonna 2016 kaikkien SM-kilpailujen ikäkausisarjoissa pitää järjestää myös liikuntavammaisten sarjat kuten 
edellisenäkin vuonna. Jaosto tukee vammaisampujia toimittamalla kiekkoja heidän leireilleen ja antamalla 
avustuksia kansainvälisiin kilpailuihin. 
 
LAJIN MARKKINOINTI 
Haulikkoammunnan uuden esitteen tekemisestä keskustellaan jaostossa ja päätökset kirjataan vuoden 
ensimmäisen kokouksen pöytäkirjaan. 
Haulikkojaoston jäsenet ja joukko muita haulikkoammunnan harrastajia osallistuu eri messutapahtumissa 
lajin esittelyyn. GoExpo-näyttelyssä jaosto liiton tukena on mukana. Muihin vastaaviin tapahtumiin 
osallistutaan jaoston erillisillä päätöksillä. 
Haulikkoammuntasimulaattorin käyttö ja suosio on vakiintunut kuluneina viitenä vuotena. Seurat ovat 
vuokranneet sitä aktiivisesti erilaisiin koulutustilaisuuksiin. Tätä toimintaa jatketaan edelleen. 
Haulikkojaosto käyttää seuroissa toteutettuja tilaisuuksia malleina laatiessaan suosituksia haulikkolajien 
markkinoinnille ja viestinnälle niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. 
 
NAISTEN HAULIKKOPROJEKTI 
Toimintaa jatketaan edelleen ja jatkossa projektin aktiiveista pyritään saamaan projektille vetäjä. Projektin 
yhdyshenkilönä on jaoston jäsen. 
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TUOMARIKOULUTUS 
Haulikkojaosto järjestää YT-kurssin yhteistyössä kilpailuvaliokunnan kanssa keväällä tarpeen mukaan.1 ja 2 
lk. kursseja järjestetään ainakin Etelä-Suomen ja Hämeen alueilla, tiedotukset kursseista julkaistaan jaoston 
sivuilla. 
 
TALOUS 
Jaoston talous perustuu liiton toiminta-avustukseen sekä jaoston järjestämien tuomarikurssien tuotoista. 
Ranking- ja SM-kilpailuista kerätyillä tukimaksuilla katetaan ranking-palkinnot ja tuetaan valmennus- ja 
kilpailutoimintaa mm. nuorten Suhlin ja Porpetton matkaa 1500-2000 € (joukkueenjohtajien kuluja). Lisäksi 
jaosto osallistuu taloudellisesti nuorten leirin kulujen kattamiseen Saksassa ja Porpettossa, jos tällaiset 
järjestetään. 
Jaoston jäsenien parlamenttikulut korvataan. 
Messuille SAL:n osastolla toimivien henkilöiden kulut korvataan SAL:n harrastemäärärahoista. 
 
 

KASA-AMPUMAJAOSTON  TOIMINTASUUNNITELMA 2016 

Kasa-ammuntajaoston merkittävin kansainvälinen tapahtuma kalenterivuonna 2016 on kasa- ammunnan 
EM-kisat, jotka järjestetään Brattvallissa Ruotsissa kesä -heinäkuun taitteessa. Suomalaisia ampujia kisoihin 
on lähdössä tämänhetkisen tiedon mukaan 12 ampujaa. PM-kisat järjestetään Fredriksbergissä Ruotsissa 
elokuussa. 
 
Pistelajit ( 22LR) ovat nousseet edelleen yhä merkittävämpään asemaan mitattaessa suomalaisen kasa-
ammunnan kansainvälistä menestystä. Tästä on osoituksena v. 2015 saavutettu supermenestys Australian 
MM-kisoista ja Tomi Korven palkitseminen MM kisojen menestyksen johdosta SAL:n vuoden 
ampumaurheilijaksi. 
Pistelajitoimikunta järjestää Professional Shooting Leaquen (PSL) luvalla vastaavia kilpailuja Suomessa, 
soveltaen sopivaksi. Pistelajien leiritystä jatketaan, paikkoina mm. Vaasan sisähalli, Karttula ja Lohtaja. 
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. 
 
22LR –lajien toimintaan kuuluu myös yhteistyö pienoiskiväärin kehitysryhmässä, jossa on mukana kolme 
pistelajien ampujaa. Juniorityötä jatketaan mukana ”ringissä” kolme nuorta ampujaa, joiden edistymistä 
seurataan ja tuetaan matkallaan kansainvälisen tason ampujiksi. 
 

Kasa-ammunnan kilpailukalenteri 2016 on aikaisempien vuosien tapainen, mutta kisojen ajankohtia 
pyritään sovittamaan pistelajitkin huomioiden mahdollisimman sulaviksi. Keiteleellä järjestetään 
pikkuparlamentin toiveiden mukaan edelleen nelipäiväiset SM -kisat 16-19.6.2016. 
 
Aikaisempien vuosien tapaan tuomarikorttien tenttiminen järjestetään uusien kasa-ampujien saamiseksi 
kilpailujen piiriin. Jaosto järjestää lajikoulutusta vuoden 2016 aikana. 
 
Toimintavuonna jatketaan aikaisempien vuosien tapaan hyvää yhteistyötä Nammo Lapua Oy:n kanssa. 
 
Merkittävästi lisääntynyt kahden päälajin kansainvälinen toiminta (niin keskisytytteisten- kuin 
pistepienoiskivääri ampujien) on aiheuttanut tuskallisen tilanteen, jossa maajoukkuetason ampujat ja 
virallisen maajoukkueen edustajat maksavat suurimman osan jopa arvokisojen osallistumismaksuista (saati 
kaikki kilpailumatkakulunsa) aivan itse. Ampumaurheiluliiton tulisikin suhtautua erittäin vakavasti alla 
esitetyn talousarvion sisältämään esitykseen osallistumismaksujen suhteen vuodelle 2016, etenkin 
huomioiden lajimme erinomainen menestys kauden 2015 arvokisoista. 
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Jaoston talousarvioesitys sisältää 2000 hallintorahan lisäksi kv.kilpailuaiustuksen 5000 €. 
 
 

MUSTARUUTIJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2016 
 

KILPAILUKALENTERI 

Päätetyt kisapäivät, kotimaan kilpailut 
Talvimusketti, Orivesi  su 10.4.2016 
Salon XXXII Mustaruuti, Halikko la 21.5.2016 
SSG MR XIII   su 29.5.2016 
Varkaus XV   su 12.6.2016 
SM-kisat, Orivesi  1. - 3.7.2016 
PM-kisat, Orivesi  22. - 24.7.2016 
TSA:n kisat, Halikko  la 30.7.2016 (alustava) 
MM-kisat Sarlosputza, Unkari 13. - 20.8.2016 
Pirkanmaan aluemestaruus, Orivesi su 4.9.2016 
Muut mahd. kisat 
Padasjoki, PUA  
Lempäälä, LeA 
 
TUOMARIKURSSIT  
Järjestetään tuomarikurssit kuluvan vuoden aikana tarvittaessa 
 
PM-KILPAILUT 
Orivesi järjestää PM-kisat Orivedellä. Englanti on hyväksytty MLASC:n  kokouksessa Forsassa, Ruotsissa, 
osaksi pohjoismaista mustaruutiyhteisöä. 
 
VALMENNUS- JA HARJOITUSLEIRIT 
Perinteinen Tanhuvaaran mustaruutileiri tammikuussa jää ensi vuonna väliin, kun Tanhuvaarassa on 25 m 
radalla ruutiammunta toistaiseksi  kielletty. 
 
Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta ja ampujien halukkuutta osallistua Kisakalliossa järjestettävään ilma-
aseleiriin. Tavoitteena on pitää leiri helmikuussa. Kisakalliossa on 20 elektronista ilma-aserataa ja lisäksi 
leirille voitaisiin tuoda laserharjoituslaitteita mustaruutiammunnan kylmäharjoitteluun (Noptel tms.). 
  
   

PRACTICAL-JAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2016 
 

KILPAILUTOIMINTA SUOMESSA 

 Vuonna 2016 tavoitteena on järjestää seuraavat Suomen Mestaruuskilpailut (Level III): 

o Pistoolilajien Suomen Mestaruuskilpailut 
o Haulikkopracticalin Suomen Mestaruuskilpailut 

o Kivääripracticalin Suomen Mestaruuskilpailut 
o 3 Gun Suomen Mestaruuskilpailut 
o Action Air Suomen Mestaruuskilpailut 

o Mini Rifle Suomen Mestaruuskilpailut 

 Haulikkopracticalin Pohjoismaiden Mestaruuskilpailun järjestämisvuoro on Suomella. 
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Level II – eli luokittelukelpoisia kilpailujen osalta seuroja rohkaistaan järjestämään edellisten lisäksi 7-10 
Level II –kilpailua kauden 2016 aikana. Erityisen toivottavaa olisi 
saada Level II ja III - kilpailutapahtumia paikkakunnille, joilla kilpailuja ei aiemmin ole järjestetty. 
 

KILPAILUTOIMINTA ULKOMAILLA 

Vuonna 2016 järjestetään seuraavat arvokilpailut ulkomailla: 

 Kivääri MM Venäjällä – SIIRTYNYT 2017 

 Pistooli EM Unkarissa 

 Pistoolilajien Pohjoismaiden Mestaruuskilpailun järjestämisvuoro on Ruotsilla (Standard, 
Classic ja Revolver divisioonien osalta) sekä Tanskalla (Open ja Production divisioonien 
osalta) 

 Kivääripracticalin Pohjoismaiden Mestaruuskilpailun järjestämisvuoro on Norjalla 

 Mini Rifle Pohjoismaiden Mestaruuskilpailun järjestämisvuoro on Ruotsilla. 
 

Maajoukkueet arvokilpailuihin määritellään karsintakriteerien perusteella. Tavoitteena 
on, että liitto myöntäisi stipendin edustusampujille (kv-kilpailuavustus). Tavoitteena on myös, että liitto 
nostaisi jaostolle myönnettävän kv-kilpailuavustuksen vastaamaan jaoston keväällä 2015 tekemää 
ehdotusta lajin kansainvälisen kilpailutoiminnan tukemisesta. 
 
VALMENNUSTOIMINTA 
Tavoitteena on saada koulutettuja practical-valmentajia kattavasti eri puolille maata. Koulutus tapahtuu 
SAL-valmentajakoulutuksen puitteissa. 
 
Jaosto organisoi 2016 maajoukkueleirit kiväärissä, haulikossa ja pistoolissa, sekä yleisen fysiikkaleirin. 
 
TAVOITTEET 
Tavoitteet IPSC Region Finland 
Regionin jäsenmäärässä tavoite vuonna 2016 on nostaa turvallisten ampujien määrää 150-200 henkilöä. TA-
listalla odotetaan siis olevan noin 3000-3100 henkilöä. Huom. TA-lista ei ole jäsenrekisteri. 
 
Kilpailuissa tavoitteena on saavuttaa seuraava tulostaso: 
Kivääri MM: Neljä henkilökohtaista ja kaksi joukkuemitalia. – SIIRTYNYT 
Pistooli EM: Kaksi henkilökohtaista mitalia. 
Kivääri PM: Neljä henkilökohtaista ja kaksi joukkuemitalia. 
Pistooli PM: Kaksi henkilökohtaista mitalia. 
 
POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ 
Osallistutaan pohjoismaiden regionien yhteiskokoukseen, alustavasti alkuvuodesta. Järjestelyvuoro on 
Tanskalla vuonna 2016. 
 
KIVÄÄRI PF:N MAJOR-RAJAN LASKEMINEN 
2014 General Assemblyssa käsiteltiin kivääri disipliinin major-rajan laskemista PF 320:sta PF 280. Tämä 
ehdotus kaatui. Sen sijaan GA:ssa päätettiin suorittaa asiasta kolmen vuoden kokeilu rajatulla alueella. 
Koemaiksi valittiin Suomi, Bulgaria, Viro, Venäjä ja Tanska. Tämän päätöksen mukaisesti edellä mainituissa 
maissa kiväärin major raja on PF 280 vuosina 2015-2017. 
Suomessa järjestettiin vuoden 2015 aikana yksi kiväärikilpailu missä laskettua major-rajaa pilotoitiin. 
Tavoitteena on saada palautetta kokeilusta vuoden 2016 aikana. Kilpailun järjestäjät raportoivat käytetyistä 
major-kaliipereista ja PF:stä erikseen jaostolle. 
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TALOUSARVIO VUODELLE 2016 
Jaosto on laatinut talousarvion vuodelle 2016. Liiton tuki jaoston hallinnon kuluihin on 2000 €. Mahdolliset 
kilpailuavustukset myönnetään erikseen. 
 

SILUETTIJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2016 
 
TAVOITTEET 
Kilpailulliset tavoitteet 
Päätavoitteina on menestyminen vuoden 2016 MM-kilpailussa jotka pidetään Etelä-Afrikassa.  
Jaoston tavoite on saada hyvä tulos mitaleiden muodossa MM-kilpailussa sekä pitää Suomi kärkimaiden 
joukossa.Edellisten MM-kilpailuiden (2014 Tsekki) kokemuksen myötä ja tästä syystä ampujille on tarkoitus 
järjestää leiri (TaSA) tulevan talven  aikana  2/2016 . Tavoite on saavuttaa enemmäm henkilökohtaisia 
mitaleja  kuin edellisissä MM :ssa sekä saavuttaa kaikille kuudelle joukkueelle mitalisija. 
Haasteen kilpailun osalta tekee ajankohta joka on Heinäkuu ja Kilpailukohteessa on silloin talvi, mikä ei 
meille ole paha tekijä. Mutta saattaa vaikutta kilpailijoiden mielenkiintoon lähteä pois Suomen kesästä 
Etelä-Afrikan talveen. 
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.  
 
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. 
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11. ALUEJAOSTOJEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT 2016 

 

SAL:n ETELÄ-SUOMEN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 

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.  
Menopuolella merkittävin panostus on nuorisotoiminnan monipuolisessa tukemisessa, vuoden 2016 suurin 
menoerä tulee olemaan järjestettävät nuorten leirit. 
Vuodelle 2016 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.  
Aluejaosto jatkaa Etelä-Suomen alueella toimivien seurojen ja ammunnanharrastajien koulutuksiin 
osallistumisen tukemista.  
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NUORISOTOIMINTA 
Aluejaosto jatkaa aluevalmentajien johdolla alueen nuorten ampumaharrastuksen tukemista. Alue tukee 
nuorten Tehoryhmän valintaleirille kutsuttuja alueen nuoria kustantaen valintaleirin osallistumismaksun 
kutsutun osalta. 
Vuodelle 2016 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 2016 ilma-aseiden Kultahippufinaalia varten ammutaan alueella 2-3 kultahippukarsintakilpailua, 
joista yksi on Etelä-Suomen aluemestaruuskilpailu. 
 
KILPAILUTOIMINTA 
Aluejaosto päättää alueellisten ja aluemestaruuskisojen kilpailujen luvat.  
Aluejaosto pyrkii vaikuttamaan kilpailujen järjestäjiin, jotta nuorten tukisarjoihin saataisiin enemmän 
kilpailuja myös ruutikaudella. 
Ilma-aseiden, 50m kiväärin sekä 25m ja 50m pistoolilajien aluemestaruuskilpailuissa tulee järjestää nuorten  
tukisarjat. 

 

 

SAL:n HÄMEEN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 

 
YLEISTÄ 
Aluetoiminnan tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua alueellaan sekä toimia SAL:n 
organisaation osana yhteistoiminnassa lajijaostojen ja alueen ampumaseurojen kanssa. Vuonna 2015 
alueella toimi 38 ampumaseuraa joissa oli noin 5800 jäsentä. 
Hämeen alueen toiminta tulee vuonna 2016 painottumaan aluetason valmennuksen kehittämiseen. 
Aluetason valmennus tulee lisääntymään  ja seurakehittämistoimintaa jatketaan tarpeen mukaan.  
Aluetoiminnan henkilöiden kouluttamista erityisesti valmennuksessa tullaan voimakkaasti lisäämään. 
 
ALUEJAOSTON HALLINTO 
 Aluejaoston toiminta jakautuu työryhmiin joiden tarkoitus on palvella seuroja ja seuratoimijoita 
mahdollisimman tehokkaasti.  
Työryhmät ovat: 
Valmennus ja Nuoriso: 
Työryhmän tarkoituksena on toimia koulutuksen, valmennuksen ja nuorisotoiminnan keskuksena alueella.  
Rata ja toiminta: 
Ylläpitää kilpailutoimintaa ja tilastoja alueen kilpailuista. Tuomarikorttien ylläpito 
Rataolosuhteiden kehitys  
Viestintä: 
Alueen viestintä yleisesti, alueen ja seurojen välinen viestintä sekä alueen viestintä liittoon ja muihin 
toimijoihin. 
Viranomaisasiat: 
Ampumakorttitoiminta,  
Lupa-asiat (mm. ympäristöluvat) 
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Myynti, markkinointi ja varainhankinta: 
Seurojen ja ampumaurheilun markkinointi, verkostointi, monialaisuuden hyödyntäminen (seurojen 
jäsenet), imagon kohotus ja myynti 
Yleisjohto: 
Toiminnan yleisjohtaminen ja raportointi. 
Asiantuntijat: 
Seurakehitys: Jarmo Pyyhtiä  
Viranomaisasiat: Rainer Hirvonen 
Seurakehittäminen: 
Seuratoiminnan kehittämisessä jatketaan seurojen tukemista tarpeen mukaan 
- Seurakehittämistoimien markkinointia seuroille jatketaan (seuratapaamiset) 
- Kaikki halukkaat alueen seurat seurakehittämistoimissa (kehittämistoiminnan ylläpitäminen) 
-  Seurojen välisen yhteistoiminnan tehostamista (mm. ampumaurheilukoulutus, markkinointi) 
- Tiedottamista seuroille lisätään ja selvennetään  
Tavoitteena on saada 1-2 seuraa mukaan pilottihakkeeseen, jossa seuraan muodostetaan 
ampumaurheilukoulutusta nuorille aluejaoston avustuksella.   
 
NUORISO JA VALMENNUS 
Nuoriso- ja valmennustoimintaan tullaan panostamaan voimakkaasti erityisesti valmennuksen osalta. Osa 
tehoryhmän valmennuksesta on tulossa alueen vastuulle ja alueella koulutetaan II-tason valmentajia tähän 
tehtävään.  Alueella jatketaan ja edelleenkehitetään aluevalmennusryhmiä alueen lahjakkaille nuorille, 
joilla ei vielä ole paikkaa ns. tehoryhmissä. Tarkoituksena järjestää alueleirejä ja aluevalmentajatapaamisia. 
Alue on mukana kehittämässä ja tukemassa ampumaurheilukoulutusta, jotta mahdollisimman monessa 
seurassa saadaan halukkaita harrastajia mukaan ampumaharrastukseen 
 
TUOMARIKORTIT (I-II LK) 
Tuomarikorttikoulutusta kaikissa lajeissa (kivääri, pistooli ja liikkuvamaali)  järjestetään alueella 2kpl. 
Haulikkojaosto hoitaa haulikkopuolen koulutuksen. 
 
KILPAILUTOIMINTA 
Aluemestaruuskilpailuiden järjestämistä pyritään vakioimaan, tarkoituksena on saada aluemestaruuskisojen 
järjestäjät sovittua useammaksi vuodeksi eteenpäin. 
Alueella jatketaan vuonna 2013 käynnistettyä suvisarja yhteistyötä Lounais-Suomen kanssa. 
 
YMPÄRISTÖ JA OLOSUHTEET 
Aluejaosto tarjoaa asiantuntijuutta olosuhde- ja ympäristöaisoihin liittyvissä lupa-asioissa.  
Aluejaosto tulee osallistumaan alueellaan toimiviin neuvottelutoimikuntiin.  
 

SAL:n ITÄ-SUOMEN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 

 
YLEISTÄ 
Jaosto toteuttaa liiton strategiaa alueellisella tasolla.  Jaoston tehtävänä on edistää ja kehittää 

ampumaurheilua Itä-Suomessa ja pyrkiä osaltaan huolehtimaan lajin toimintamahdollisuuksista alueella. 

Jaosto kannustaa alueen seuroja järjestämään kilpailuja ja tapahtumia, joilla edistetään jäsenhankintaa ja 

ampumaurheilua. Jaosto valvoo myöntämiensä kilpailujen kohdalla sääntöjen toteutumista, erityisesti 

tiedotuksen ja tulosluetteloiden osalta. Alueen tiedotus hoidetaan pääasiassa nettisivujen kautta. 

KOULUTUS 
Alueella järjestetään I ja II-lk tuomarikoulutusta kaikissa lajeissa. Koulutustilaisuuksia järjestetään vähintään 
yksi Pohjois-Savon ja yksi Pohjois-Karjalan puolella pistooli- ja kiväärilajeissa, sekä muissa lajeissa kysynnän 
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mukaan. Alueelle haetaan ylituomarikoulusta. Seuroja innostetaan mukaan koulutus- ja kehitystoimintaan 
kuten sinettiseuratoimintaan ja VALOn aluejärjestöjen (Pokali, PSL) seura- ja ohjaaja-
/valmentajakoulutuksiin. 
 
NUORISOTOIMINTA 
Aluejaosto aktivoi alueensa seurojen nuorisotoimintaa tukemalla tai järjestämällä nuorille ja heidän 
ohjaajilleen koulutus- ja leiritoimintaa. Leiritoiminnassa tehdään yhteistyötä muiden alueiden ja Pohjois-
Karjalan sekä Pohjois-Savon liikunnan kanssa. Seuroille tarjotaan ampumaurheilukouluohjaajan koulutusta 
ja apua ampumaurheilukoulutoiminnassa mm. avustamalla koulutusmateriaalin tuottamisessa ja 
hankinnassa. Alueen seurat järjestävät yhteistyössä koulujen kanssa iltapäiväkerhotoimintaa 
ampumaurheilun parissa.  
 
KILPAILUTOIMINTA 
Alueella järjestetään aluemestaruuskilpailut kaikissa lajeissa ja molemmissa maakunnissa 
kultahippukarsinnat. Seurat järjestävät omia mestaruuskilpailujaan ja seurojen välisiä kilpailuja. Alueella 
järjestetään myös kansallisia kilpailuja. 
 
VALMENNUS 
Kiväärilajeissa aluevalmentajana toimii Heikki Pääkkönen, ja toisena valmentajana aloittaa Katja Antrela. 
Haulikkolajeissa (trap) valmentajana toimii Seppo Mahlamäki. Alueelle hankintaan kaksi 
ammunnanharjoittelulaitetta valmentajien käyttöön.  
Pääpaino valmennustoiminnassa on nuorissa. Lisäksi kannustetaan ikämies- ja naissarjojen ampujia 

jatkamaan aktiivista ja tuloksellista kilpailutoimintaansa. Alue järjestää valmennusleirejä ja tekee 

yhteistyötä muiden alueiden kanssa valmennus- ja leiritoiminnassa. Aluevalmentajat antavat myös 

konsultointiapua alueella sijaitseville urheiluakatemioille. Tulevaisuudessa yhteistyötä Pohjois-Savon ja 

Joensuun Urheiluakatemioiden kanssa pyritään lisäämään. Alueen seuroista osallistutaan mahdollisuuksien 

mukaan liiton järjestämille leireille koti- ja ulkomailla.  

Jaosto seuraa ratatilanteiden kehitystä ja osallistuu seurojen kanssa edunvalvontaan, jotta alueella saadaan 
säilymään ampumaurheilun harrastamisessa vähintään nykyisen tason mukaiset puitteet. 
 
Jaosto toimii yhteistyössä ympäristökeskuksien ja viranomaisten kanssa, jotta nykyiset ulkoradat säilyisivät 
yleiskaavoissa ampumaratoina. Jaoston edustus on mukana Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon 
alueneuvottelukunnassa. Itä-Suomen alueella on kolme varsinaista edustajaa SAL:n liittovaltuustossa. 
Alueen edustaja osallistuu mm. Pokalin ja PSL:n järjestämiin seuratapaamisiin. 
 
Alueelta osallistutaan liittovaltuuston kokoukseen, sekä muihin SAL:n järjestämiin tilaisuuksiin. Jaosto tukee 
yhteistyön lisäämistä alueen seurojen ja muiden toimijoiden välillä.  
Alue ei toistaiseksi tue yksittäisiä ampujia palkinnoin tai stipendein vaan tukee suoraan seurojen 
nuorisotyötä. 
 
Jaoston tulot perustuvat pääsääntöisesti tuomarikurssien ja koulutustilaisuuksien tuloihin ja SAL:lta 
saatavaan avustukseen. Tuloilla katetaan jaoston toimintaa. Jaosto panostaa valmennustoimintaan 
hankkimalla harjoituslaitteet ja käyttää tähän tarkoitukseen aiempien vuosien ylijäämä. Tästä syystä 
talousarvio vuodelle 2016 on laadittu alijäämäiseksi. 
 

SAL:n KAAKKOIS-SUOMEN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 

YLEISTÄ  
Aluejaoston toiminta jatkuu vuonna 2016 aiempien vuosien kaltaisena, pääpaino on edelleen kahdella 
Tanhuvaaran urheiluopistolla järjestettävällä leirillä (ruutiaseleiri kevätkaudella ja ilma-aseleiri 
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syyskaudella). Maakunnallisten ulkorataruutileirien järjestämistä tuetaan, mikäli halukkaita järjestäjiä 
löytyy.   
Liiton ja jaoston kouluttajat ja valmentajat tekevät pyydettäessä seuroihin koulutus- ja tietoiskuja. 
Tavoitteena on kohottaa seuraohjaajien ja -valmentajien tieto- ja taitotasoa sekä samalla pyrkiä ohjaamaan 
mahdolliset lahjakkuudet sekä yleensä lajista kiinnostuneet suunnitelmallisen harjoittelun pariin. 
 
HALLINTO  
Vuonna 2016 jaostoon kuuluvat Jaakko Puisto, Mika Tuukkanen, Matti Hahl, Merja Sikanen, Pertti Sinkko, 
Antti Hintsanen ja Jaana Parviainen.  
 
KOULUTUS  
Seurat voivat halutessaan pyytää ohjaajakoulutusta liitolta, liiton nuorisopäällikkö vastaa 
koulutustoiminnasta.  
Koulutusta ohjaajat ja valmentajat saavat mm. leirien yhteydessä. Tuomarikoulutusta järjestetään I- ja II-
luokissa lajikohtaisesti alueen eri osissa seurojen ilmoittaman tarpeen mukaan. Tuomarikortit vanhenevat 
aina vuosittain joiltakin, joten jatkuvuuden ja jopa tuomaritoiminnan kehittämisen kannalta voisi olla 
hyväksi, että tuomarikorttikoulutus järjestetään vuosittain ajoitettuna esim. alkuvuoteen. 
Liitto on luvannut viedä II-luokan koulutuksen nettiin, joten tältä osin kysynnän pitäisi vähetä alueelta.   
Alueen syys- ja kevätkokouksissa pyritään järjestämään pienimuotoinen koulutustapahtuma. Koulutuksen 
aiheina ovat vaihtelevat, ammuntaa tukevat teemat. 
Seuroilta kysytään kiinnostusta mm. tukiampujien asentoharjoittelua tukevaan lajikohtaiseen koulutukseen. 
 
NUORISOTOIMINTA  
Nuorisotoiminnan pohjan muodostavat Tanhuvaaran Urheiluopistolla järjestettävät kaksi pääleiriä, 
ruutiaseleiri 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. 
 
KILPAILUTOIMINTA  
Aluemestaruuskilpailut järjestetään pääsääntöisesti kaikissa alueella harrastettavissa lajeissa. Kansallisia 
kisoja alueella on ainakin MA:n järjestämä Markun kilpailu helmikuun alussa, Matin kisat kesäkuussa sekä 
St. Michel Skeet heinäkuussa. Imatralla ja Lappeenrannassa järjestetään toukokuun kolmas viikonloppu 
Ukko-Pekka-kilpailu. MA on hakenut ilma-aseiden cup-kilpailun loppukilpailua. Ampumaurheiluliitto on 
pyytänyt Mikkelin Ampujia anomaan nuorten 25 ja 50 m pistoolin SM-kilpailuja. MA on anonut myös 
ikämiesten 25 ja 50 m pistoolikilpailuja. 
 
Kultahippufinaalit järjestetään Savonlinnassa 9.–10.4.2016, järjestäjinä SMAS, MA ja PiekSA.  
 
Aluejaosto hakee kiväärilajien ikämiesten ja -naisten sekä R-sarjojen SM-kilpailujen järjestämisoikeutta 
ajalle 30.–31.7.2016. Mikäli kilpailut myönnetään, laitetaan seuroille kysely halukkaista toimitsijoista. 
   
Aluejaosto järjestää kilpailumatkan Ruotsin Sävsjön Swedish Cupiin 2.–7.1.2016.  
 
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. 
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SAL:n KESKI-SUOMEN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 

YLEISTÄ  

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

SAL:n LAPIN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 

YLEISTÄ  
Vuoden 2016 painopiste on koulutus – ampumakoulujen ja harrasteryhmien perustamista tuetaan. 
Aikuisten vetäjien kouluttaminen ampumakouluihin ja perustason valmentajakoulutukseen osallistuminen 
palkitaan. Ampumaurheiluun vaikuttavan lainsäädännön ja ohjeiston uudistumista seurataan ja vaikutetaan 
uudistuksien ohjaamiseen ampumaurheilulle myönteiseen suuntaan. Alueen ampumaratojen 
lupakysymyksiin perehdytään ja ratojen ylläpitäjiä tuetaan. Yhteistyötä Metsästäjäliiton alueellisten 
toimijoiden kanssa jatketaan edelleen. 
 
HALLINTO  
Nuorisokoulutus, nuorisopäällikkö Atso Sipola 
Valmennus, Jukka Törmänen, Marianna Mölläri ja Mika Kinisjärvi, Reijo Alkku, Ilkka Lausas, Pentti Jauhola, 
Pertti Kuusela.  
Tuomarikoulutus, Atso Sipola, Matti Piirto, Risto Virtanen, Jukka Törmänen, Tapio Hänninen. 2-taso 
Tuomarikoulutusta järjestävät myös Reijo Alkku haulikkolajeissa, Jouko Siivola ja Hannu Kantola 
pistoolilajeissa. Practicalin peruskurssit pyritään järjestämään kansainvälisinä Torniossa. Kysynnän mukaan 
kurssi voidaan järjestää myös Rovaniemellä. 
 
KOULUTUS  
Kts. nuorisotoiminta. Tuomarikursseja järjestetään Lapin alueella SAL:n periaatteiden mukaan. 
Ylituomarikurssi pistoolissa kiväärissä ja liikkuvassa maalissa järjestetään. Vammaisurheilun mukaanottoa ja 
erityisryhmille räätälöityjen tapahtumien mukaanottoa ampumaseurojen ohjelmaan tuetaan. SAL:n 
ampumakorttikoulutusta jatketaan. Valmentajakoulutusta tuetaan.  
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NUORISOTOIMINTA 
Kultahippujen aluekilpailut ja aluekarsinta 2016 ammutaan Rovaniemellä ja Sodankylässä. 
Kultahippufinaaliin osallistutaan entiseen tapaan. Ruutiaseiden AM- ja P-SM-kisoihin otetaan sarjat 
Kultahipuille. Kultahippuohjaajan kurssit järjestetään tarpeen mukaan. Seurakäyntejä tehdään seurojen 
kysynnän mukaan. 
  
Alueen tehoryhmällä on paikallisia ja valtakunnallisia leirejä. Norrbottenin alueen kanssa pyritään 
lisäämään yhteistyötä mm. leirien kautta. Torniossa järjestetään haulikkoleiri ja -koulu sekä nuorille 
suunnattu ruutiaseleiri. Haulikkolajien tehovalmennusta jatketaan yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan 
kanssa. Meri-Lapin Eräkerho ry:n nuorisotyötä tuetaan. 
 
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”. Pohjois-Pohjanmaan alueen ja Pohjois-Ruotsin kanssa 
jatketaan yhteistyötä. Tehostetaan kilpailuvaihtoa ja valmennus- ja koulutusyhteistyötä. 
 
VALMENNUS  
Lapin Liikuntakeskuksen palveluita hyödynnetään leirityksessä ja erilaisissa koulutustilaisuuksissa. 
Yhteistyötä Urheiluakatemian ja alueen toimijoiden kanssa jatketaan. 
 
YMPÄRISTÖ JA OLOSUHTEET 
Yhteistyössä Ampumaharrastusfoorumin Lapin kolmen alueneuvottelukunnan kanssa vaikutetaan alueen 
ratatilanteen pysymiseen suotuisana ja uusien suorituspaikkojen kehittämiseen. Poliisin kanssa tehdään 
yhteistyötä uudistuvan ase- ja ampumaratalainsäädännön täytäntöönpanossa. 
 
TALOUS  
Aluejaoston talous perustuu SAL:n antamaan toimintatukeen. 
 
  

SAL:n LOUNAIS-SUOMEN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 

YLEISTÄ   
Lounais-Suomen alueen visio: Ollaan aktiivisia nuorisotoiminnassa! 
 
Tulevan vuoden teemana tulee olemaan Jatkuvuus. Teeman ympärille tullaan järjestämään erilaisia 
koulutustapahtumia ja seminaareja, joiden kautta on tarkoitus jakaa seuratoiminnan kokemuksia sekä 
tieto-taitoa seuraavalle sukupolvelle. Nuorisotoimintaan panostaminen ja uusien ampumakoulujen 
tukeminen jatkuu entiseen malliin. 
 
Päätavoitteita vuodelle 2016 ovat: 
alueellisen nuorisotoiminnan edelleen kehittäminen ja laajentaminen 
ampumaurheilukoulutoiminnan tehostaminen 
alueellisen leiritoiminnan käynnistäminen 
alueellisen tiedottamissuunnitelman laatiminen ja tiedottamisen tehostaminen 
uuden sukupolven kouluttaminen seuratoimintaan jatkuvuuden takaamiseksi 
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HALLINTO   
Aluejaoston jäsenet valitaan alueen syyskokouksessa ja tehtävät valituille jäsenille määritellään uuden 
aluejaoston järjestäytymiskokouksessa. 
Tarpeen vaatiessa aluejaosto voi käyttää asiantuntija-apua. 
Alueelta on osallistuttu vilkkaasti myös valiokuntien toimintaan. Tämä toiminta pyritään pitämään myös 
jatkossa vähintään samalla tasolla. 
 
KOULUTUS  
Osallistutaan VALO ry:n sekä Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n järjestämiin järjestötoiminnan 
koulutuksiin sekä Suomen Ampumaurheiluliiton koulutustilaisuuksiin. Tuetaan alueellista valmentaja- ja 
ohjaajakoulutusta. Aluejaoston aikaisemman päätöksen mukaisesti alue maksaa puolet alueen seuroista 
valmentajakoulutukseen osallistuvien henkilöiden osallistumismaksusta, mikäli he kirjallisesti sitoutuvat 
toimimaan alueellisissa valmentajatehtävissä 2 vuoden ajan.  
 
Tuomarikoulutusta järjestetään kaikissa lajiryhmissä pääasiassa kerran vuodessa, mutta kursseja voidaan 
järjestää enemmän, mikäli on tarvetta. 
 
Ampumaurheilukoulun ohjaajakoulutus sekä muuta mahdollista koulutusta järjestetään, mikäli niille on 
tarvetta. Koulutustarvetta kartoitetaan seurakäyntien yhteydessä. 
 
Me Yhdessä –koulutuksia jatketaan tarpeiden edellyttämällä tavalla. 
 
NUORISOTOIMINTA  
Alueella järjestetään kultahippukarsintakilpailuja ja kannustetaan nuoria osallistumaan aktiivisesti seurojen 
toimintaan sekä kilpailemalla että osallistumalla mahdollisuuksien mukaan kilpailujen järjestelyihin. 
Lisätään tukisarjat mahdollisimman monen alueella järjestettävän kilpailun kilpailuohjelmaan. Vuonna 2010 
aloitettu Suvisarjakilpailu järjestetään jo kuudennen kerran! Vuoden 2015 kokemusten perusteella 
laajennetaan yhteistyötä Hämeen alueen suuntaan ja tullaan jatkossa kilpailussa järjestämään myös 
aikuisten sarjat. 
 
Vuoden aikana tullaan järjestämään 2-3 avointa leiriä, joista 1-2 ilma-aseilla ja 1 ruutiaseilla. Leireille 
otetaan mahdollisuuksien mukaan myös aikuisia, mutta pääpaino on vahvasti alueen nuorisossa. 
 
Ampumaurheilukouluja pyritään tukemaan, jotta kesäkaudella ohjelmaan sisältyisi ruutiaseammunta. 
 
Tuetaan tehoryhmään pyrkiviä ampujia ja tehoryhmäleirille osallistuvia osallistumalla kustannuksiin 
mahdollisuuksien mukaan. 
 
Kartoitetaan ja arvioidaan nuorisotoiminnan mahdollisuuksia ja tilannetta alueella sekä tarvittaessa 
ohjataan seuroja nuorisotoiminnan käynnistämiseksi. 
 
KILPAILUT  
Aluemestaruuskilpailujen järjestäjistä on laadittu suunnitelma vuoteen 2020 asti. Alueen sivuille päivitetään 
kyseiseen suunnitelmaan myös aluejaoston kullekin kilpailulle nimeämä tekninen asiantuntija. Practical 
AM-kilpailuissa ei tarvita teknistä asiantuntijaa. 
Alueelta järjestettäneen jo 10. kerran suurta suosiota saavuttanut kilpailumatka Swedish Cupiin, Ruotsin 
Sävsjöhön. 
  
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.  
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 YMPÄRISTÖ JA OLOSUHTEET   
Tuetaan ratojen kehittämishankkeita asiantuntija-avulla. Aluejaosto on jo useamman vuoden ajan 
aktiivisesti seurannut Liedon Kailassuon radan suunnittelutilannetta. Hanke on kuitenkin nyt jäissä. Alueella 
on useita kansallisellakin tasolla merkittäviä ampumaurheilukeskuksia, joiden merkitys sekä alueelliselle 
että kansalliselle kilpailutoiminnalle on valtava. 
 
TALOUS  
Budjetoitujen tulojen loppusumma on 11 050 euroa, joka muodostuu liiton tuesta, AM-kilpailumaksuista 
sekä leiri- ja koulutusmaksuista (esim. tuomarikoulutus). 
 
Budjetoitujen menojen loppusumma on 11 050 euroa, joka muodostuu hallintopalvelujen ostamisesta, 
matkakorvauksista, nuorten osallistumismaksuista, koulutuskuluista ja AM-mitalien hankinnasta. 
 
Talousarvion tulokseksi jää näin ollen +/- 0 €. 
Vuoden 2016 talousarvioon on varattu SAL:n tuen suuruudeksi 4 500 euroa.  
 

SAL:n POHJANMAAN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 

YLEISTÄ 
Liiton säännöissä alueille määrättyjen tehtävien hoitaminen. Ampuma-aselain edellyttämän koulutuksen, 
tiedotuksen ym. tehtävien järjestäminen alueella . 
 
KOULUTUS 
I- ja II- tason tuomarikoulutusta järjestetään tarpeen mukaan pistoolissa ja kiväärissä, sekä haulikkolajeissa 
ja liikkuvassa maalissa. Kurssipaikkojen valinnassa otetaan huomioon seurojen toiveet, kuitenkin niin että 
pelkästään yhdelle seuralle ei erikseen järjestetä kurssia. 
Kouluttajina kiväärissä Juha Ahomäki, Jukka Yliketola, Markku Ranta-Ylitalo, Jussi Ahomäki, Tiina Siirilä. 
Pistoolissa kouluttajina toimivat Eero Laitila, Teijo Kimpimäki, Tapio Linjala ja Marko Talvitie. Haulikon 
kouluttajina toimivat Olavi Alanen, Börje Brännbacka ja Ismo Peltola. 
Riistamaalissa kouluttajina toimivat Jukka-Pekka Parkkamäki ja Juha Ristimäki. 
 
LIIKKUVA MAALI 
Pohjanmaan alueella tullaan järjestämään am kilpailut liikkuvan maalien kilpailuissa. Muutaman vuoden 
ajan kaikki lajiryhmän am kilpailut on järjestetty Jurvassa. Toiveena olisi kilpailuiden jakaminen myös muille 
seuroille. Tarvittaessa kilpailut tullaan toki järjestämään Jurvassa, jälleen kerran, mutta vaihtuvuus olisi 
suotavaa. 
 
NUORISOTOIMINTA 
Ampumakoulun ohjaajakurssi järjestetään tarvittaessa, kouluttajana Heikki Romppainen ja Heikki 
Pääkkönen. 
Nuorisotoiminnan seurakäynnit järjestetään jaoston edustajan suorittamina. 
VT-ampujille järjestetään leiri alkutalvesta sekä kivääri- että pistooliampujille. Perinteinen pääsiäisleiri 
pienoiskiväärillä järjestetään Vaasassa. 
Leirien vetäjinä toimivat Pekka Lager, J-P Parkkamäki, Marko Mäkelä, Markku Passi, Teijo Kimpimäki, Mira 
Suhonen ja Tapio Linjala. 
 
KILPAILUT 
Seuraavien AM-kilpailujen ajankohta ja paikka on vielä avoin: 
Ilma-aseiden kaikki sarjat, paitsi tukisarjat AM,  Alavus 13.-14.2.2016 
Ilmaolympiapistooli AM, Seinäjoki 7.2.2016 
Kultahippujen AM, Kauhava 4.-7.2.2016 
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Vapaapistooli, AM 
50m pistoolin AM, Lapua 30.7.2016 
Pienoiskivääri AM, Kauhajoki 27.-28.8.2016 
300m AM kivääri, 
Liikkuva maali 50m AM 
Liikkuva maali 10m AM 
Liikkuva maali 100m AM 
Skeet AM Kurikka 18.6.2016 
Compak AM 
Sporting AM 
A-Trap AM Ylistaro 17.7.2016 
1-Trap AM Peräseinäjoki 4.6.2016 
O-Trap AM 
2-Trap AM 
Practical 
Pohjanmaan Kilpi 
Pohjanmaa CUP 
 
VALMENNUS 
Alueen valmennustoimintaa jatketaan edellisten vuosien tapaan. Valmentajina Teijo Kimpimäki, Juhani 
Riutta, Pekka Lager, Marko Mäkelä ja Timo Vaitiniemi. 
 
YMPÄRISTÖ JA OLOSUHTEET 
Annetaan tietoa ja ohjeita ampumaradan valmistamiseen ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi liiton 
ohjeistuksen mukaan. 
Ohjeistetaan seuroja panostamaan mahdollisuuksien mukaan harrastuspaikkojen viihtyvyyden 
parantamiseksi 
 
TALOUS 
Taloutta hoidetaan liiton antamien ohjeiden mukaan. 
Jaoston jäsenille maksetaan kulukorvauksia mm. kokousmatkoista, sekä edustusja neuvontamatkoista. 
Kauempana pohjanmaata liiton asioita hoitamassa käyneelle saatetaan maksaa ateria ja majoituskuluja 
kuittia vastaan. Jaoston henkilöille jotka hoitavat paljon liiton asioita puhelimitse saatetaan maksaa sopivan 
suuruista kulukorvausta vuoden ajalta. 
 
  
SAL:n POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 

YLEISTÄ 

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

Suomen Ampumaurheiluliiton valintaperusteet valmennusryhmiin 2016 
 

SAL huippu-urheilija on toiminnan keskiössä oleva ampuja, joka kuuluu Ampumaurheiluliiton 

maajoukkueeseen. 

• harjoittelee tavoitteenaan menestyminen EM/MM ja/tai olympia-tai paralympiakisoissa 

• kehittää itseään kokonaisvaltaisesti, tavoitteellisesti ja systemaattisesti (tekniikka, fyysinen ja 

psyykkinen kunto, ravinto, uni, varusteet ja sosiaaliset taidot) 

 SAL-huippu-urheilijalla on sisäinen palo, menestymisen halu ja motivaatio itsensä jatkuvaan kehittämiseen. 

 

 Kaikilta SAL:n valmennusryhmien jäseniltä edellytetään SAL:n urheilijasopimuksen 

allekirjoittamista. 

 Valmennusryhmiin valittavien ampujien tulee täyttää valmennusryhmien urheilijoille asetetut 

kriteerit. 

 Mikäli urheilija on pitänyt välivuoden, huomioidaan erikseen sovittaessa urheilijan aikaisempi 

kansainvälinen tulostaso. 

 Ampuja raportoi toteutuneita valmennustuntejaan SAL:n hyväksymällä e-Logger 

harjoituspäiväkirjalla säännöllisesti valmentajalle. 

 Urheilijalla on henkilökohtainen valmentaja. 

 Maajoukkuevalinnoissa painotetaan menestymistä maailmancup- ja arvokilpailuissa sekä muissa 

kansainvälisissä kisoissa. 

 

 A-MAAJOUKKUE 

 

 A-maajoukkueeseen kuuluvat OK-tukiurheilijat sekä maajoukkueurheilijat lähellä kansainvälistä huippua. 

Kaikilla A-maajoukkueurheilijoilla on myös SAL valmennus- ja kilpailutuki. 

 

 1. A-maajoukkue-urheilijalta odotetaan finaalisijoille sijoittumista ensi vuoden maailmancupissa ja 

arvokilpailuissa. 

 

 2. Valinnoissa huomioidaan: 

• vuoden 2015 MC-ja arvokilpailutulokset 

• vuoden 2015 SM-kilpailutulokset, kotimaiset ja kansainväliset näyttökilpailut 

• vuoden 2014 paras maailmancup- tai arvokilpailutulos (voidaan huomioida) 

• urheilijan tulostaso on kansainvälisten kilpailutulosten tilastovertailussa 30 % parhaan tasolla tai 

parempi 

• Valinnoissa valmentajalla on mahdollisuus käyttää omaa harkintaa 

• urheilijan valmentautuminen on suunnitelmallista, pitkäjänteistä ja ammattimaista ja hän täyttää 

myös muut huippu-urheilun kriteerit. 

 

 3. Urheilija sitoutuu maajoukkuetoimintaan ja urheilijasopimuksen ja kilpailusopimuksen sääntöihin. 

 

 B-MAAJOUKKUE 

 

1. B-maajoukkueen urheilijat tähtäävät A-maajoukkueeseen ja menestykseen kansainvälisellä tasolla. 

2. Valinnoissa huomioidaan: 

• vuoden 2015 MC-ja arvokilpailutulokset 
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• vuoden 2015 SM-kilpailutulokset, kotimaiset ja kansainväliset näyttökilpailut 

• vuoden 2014 paras maailmancup- tai arvokilpailutulos (voidaan huomioida) 

• urheilijan tulostaso on kansainvälisten kilpailutulosten tilastovertailussa lähellä 30 % parhaan tasoa 

3. Urheilijoilla on mahdollisuus päävalmentajan kutsumana osallistua A-maajoukkueharjoituksiin ja 

leireihin omalla kustannuksellaan. 

4. Urheilija sitoutuu maajoukkuetoimintaan ja urheilijasopimuksen ja kilpailusopimuksen sääntöihin. 

5. Valinnoissa valmentajalla on mahdollisuus käyttää omaa harkintaa 

 

 NUORTEN MAAJOUKKUE ja 2020-RYHMÄ 

 

2020 ryhmä  

2020-ryhmän urheilijoilla on pitkän tähtäimen tavoitteenaan menestyminen Tokion olympiakisoissa 2020. 

He ovat tulostasolla lähellä maajoukkuetason urheilijoita. 2020-ryhmän urheilijat ovat jo aikuisten sarjassa.  

 

 2020-ryhmän urheilijalta odotetaan sijoittumista vähintään 30 % tasolle seuraavan kauden aikana aikuisten 

sarjassa. 

Valinnoissa huomioidaan: 

• vuoden 2015 MC-ja arvokilpailutulokset 

• vuoden 2015 SM-kilpailutulokset ja kotimaiset sekä kansainväliset näyttökilpailut 

• vuoden 2014 paras maailmancup- tai arvokilpailutulos (voidaan huomioida) 

• tulostaso on kansainvälisten kilpailutulosten tilastovertailussa lähellä 30 % parhaan tasoa 

• urheilijan valmentautuminen on suunnitelmallista, pitkäjänteistä ja ammattimaista ja hän täyttää 

myös muut huippu-urheilun kriteerit 

 

Nuorten maajoukkue 

Nuorten maajoukkueen ampujat ovat ikäluokkansa parhaita ja heiltä odotetaan sijoittumista nuorten 

kansainvälisissä kilpailuissa 30 % tasolle tai paremmin. Päätavoite on heillä vuoden 2020 olympiakisoissa.  

Valinnoissa huomioidaan: 

• vuoden 2015 MC- ja arvokilpailutulokset 

• vuoden 2015 SM-kilpailutulokset ja kotimaiset sekä kansainväliset näyttökilpailut 

• vuoden 2014 paras kansainvälinen tulos 

• tulostaso on nuorten osalta kansainvälisten kilpailutulosten tilastovertailussa noin 30 % parhaan 

tasolla 

• urheilijan valmentautuminen on suunnitelmallista, pitkäjänteistä ja ammattimaista ja hän täyttää 

myös muut huippu-urheilun kriteerit 

 

 Urheilija sitoutuu maajoukkuetoimintaan ja urheilijasopimuksen ja kilpailusopimuksen sääntöihin. 

 Urheilijaa kannustetaan hakemaan Urheilukouluun. 

 

 PARALYMPIA-MAAJOUKKUERYHMÄ 

 

Valintakriteerit ovat samat kuin A-maajoukkueen ja B-maajoukkueen. Nuorten maajoukkue 2020 -ryhmään 

voidaan valita menestyspotentiaalin omaava urheilija, joka sitoutuu suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen 

harjoitteluun, maajoukkuetoimintaan ja sen sääntöihin. Paralympiaryhmiin kuuluvilla on oltava 

kansainvälinen ampumaurheilun vammaluokitus. 
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ISSF:n EI-OLYMPIALAJIT 

 

 MAAJOUKKUERYHMÄ 

 

1. Urheilija on kansainvälisellä huipulla aikuisten sarjassa, tulostaso on noin 30 % parhaan joukossa tai 

urheilija on saavuttanut vuosien 2013–15 aikana aikuisten arvokilpailu/Eurooppa cupin mitalin 

henkilökohtaisessa kilpailussa. 

2. Urheilija on potentiaalinen menestyjä tulevissa EM/MM kilpailuissa 2017/2018. 

3. Urheilija on parempi tai lähellä 30 % tulostasoa lajissaan. 

4. Valinnassa on huomioitu myös muu valmentautumisen kokonaisuus ja arvioitu urheilijan 

potentiaalisuus saavutettujen tulosten valossa. 

5. Urheilijan valmentautuminen on suunnitelmallista, pitkäjänteistä ja ammattimaista ja hän täyttää myös 

muut huippu-urheilijan kriteerit. 

6. Urheilija sitoutuu maajoukkuetoimintaan ja urheilijasopimuksen ja kilpailusopimuksen sääntöihin. 

 

 NUORTEN MAAJOUKKUERYHMÄ 

 

1. Urheilija on kehityskelpoinen ja lahjakas ja omaa potentiaalia nousta ylempiin valmennusryhmiin. 

2. Urheilija on parempi tai lähellä 30 % tulostasoa lajissaan nuorten sarjassa. 

3. Urheilijan valmentautuminen on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä, hänellä on potentiaalia kehittää 

harjoittelua ammattimaiseen suuntaan. 

4. Urheilija sitoutuu maajoukkuetoimintaan ja urheilijasopimuksen ja kilpailusopimuksen sääntöihin. 

5. Urheilijaa kannustetaan hakemaan Urheilukouluun. 

 

TEHORYHMÄ 

Tehoryhmään kuuluvat Talenttiryhmän ja Tehoryhmän urheilijat. Aluevalmentajat suunnittelevat ja 
toteuttavat valmennuksen lajikoordinaattorin johdolla. Urheilijat valitaan testileirin kautta kerran vuodessa. 
Ryhmän urheilijat voi olla 14 – 20 vuotiaita. Ryhmä on omakustanteinen. Parhaat Tehoryhmä-urheilijat 
nousevat Talenttiryhmään. Talenttiryhmän urheilijoiden kehittymistä seurataan myös KIHUN ammunnan 
seuranta testein. 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 2016 aikana tehoryhmätoimintaa on haulikossa, kiväärissä, pistoolissa ja liikkuvassa maalissa. 
Lajivalmentajien ja -jaostojen rooli toiminnan tukemisessa on tärkeä.  

 

Tehoryhmien testileiri pidetään (kivääri ja pistooli) 4.-6.11.2016 Kisakallion Urheiluopisto, Lohja. 

 

 

TALENTTIRYHMÄ 

 ovat parhaat nuoret Tehoryhmästä ikäluokassa 14 -20, jotka ovat hyvin lähellä Nuorten 
maajoukkuetasoa.  

 Talenttiryhmä on omakustanteinen 

 Saavat osallistua omalla kustannuksella ennalta määrättyihin Nuorten maajoukkueleireihin, 
harjoittelevat pääasiassa Tehoryhmän alueryhmissä.  

 Nuorten maajoukkueryhmän leireillä osallistuvat KIHUN ammunnan seurantatesteihin, lisäksi 
kehittymistä seurataan tasotestein sekä harjoitusmäärän ja laadun kasvulla. Päivittäisharjoittelua 
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pyritään lisäämään ja parantamaan, kannustetaan ampujat osallistumaan kansalliseen ja 
kansainväliseen kilpailutoimintaan. 

 Talenttiryhmästä on mahdollista nousta nuorten maajoukkueeseen. 
 
 

Tehoryhmä  

 Ryhmässä opetellaan harjoittelemaan säännöllisesti ja tavoitteellisesti henkilökohtaisen 
valmentajan ja lajivalmentajien johdolla 

 Kehittymistä seurataan tasotestein sekä harjoitusmäärän ja laadun kasvulla. Päivittäisharjoittelua 
pyritään lisäämään ja parantamaan, kannustetaan ampujat osallistumaan kansalliseen ja 
kansainväliseen kilpailutoimintaan. 

 

Maajoukkueryhmät 2016 

Kivääri   
     A-maajoukkue (5) 

     Jaakko Björkbacka, Lehtimäen Ampujat 

   Juho Kurki, Kankaanpään Ampumaurheilijat  

  Annika Sihvonen, Savonlinnan Metsästys- ja Ampumaseura 

 Katariina Laine, Hämeenlinnan Ampumaseura  

  Pitkänen Hanna, Turun Seudun Ampujat 

   B-maajoukkue (6) 

     Juho Autio, Oulun Metsästys- ja Ampumaseura  

  Antti Puhakka, Haminan Ampumaseura 

   Juha Rutonen, Haminan Ampumaseura  

   Marjo Yli-Kiikka, Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura 

 Långström Katarina, Kyrkslätt Skytteförening 

  Frilander-Soini Pauliina, Pieksämäen Seudun Ampujat 

 Nuorten maajoukkue - 2020 ryhmä (6+3) 
   Marianne Palo Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura 

 Emmi Hyrkäs Simpeleen Hahlo 
   Saana Peltonen Keuruun Seudun Ampujat 

  Inka Havukainen Kiteen Ampujat 
   Anna-Maria Siivonen Rauman Seudun Ampujat 

  Sebastian Långström Kyrkslätt Skytteförening 
  Aleksi Leppä Haminan Ampumaseura 
  Joni Stenström Raseborgs Skyttar 

   Saana Tattari Hämeenlinnan Ampumaseura 
  Paralympia, kivääri 

     A-maajoukkue 

     Minna Leinonen, Keski-Suomen Ampujat 

   B-maajoukkue 

     Timo Keskisimonen, Raahen Ampujat 

   Jarkko Mylly, Haapajärven Ampumaseura 

   Nuorten maajoukkue 

     Nico Järvinen, Mantsälän Urheilijat 
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      Pistooli 
     A-maajoukkue (2) 
     Karri Turunen, Nurmeksen Ampumaseura 

   Ari Huhtamäki, Rauman Seudun Urheiluampujat 
  B- maajoukkue (8) 

     Kai Jahnsson, Poliisien Ampumaseura 
   Sari Björnholm, Mikkelin Ampujat 
   Tiina Jänkälä, Sodankylän Ampujat 
   Ritva Karri Kokkolan Metsästys- ja Ampumaseura 

  Anette Källi, Lehtimäen Ampujat 
   Elina Silver, Turun Seudun Ampujat 
   Tarmo af Ursin, Rauman Seudun Urheiluampujat 

  Mira Suhonen Kuortaneen Kunto 
   Nuorten maajoukkue – 2020-ryhmä (7) 
   Konsta Kivi, Turun Seudun Ampujat 
   Joonas Kuusela, Sodankylän Ampujat 
   Anna Anttila, Poliisien Ampumaseura 
   Essi Anttila, Sodankylän Ampujat 
   Juulia Palmgren, Mikkelin Ampujat 
   Arttu Ihalainen, Pieksämäen Seudun Ampujat 

  Leevi Siren, Turun Seudun Ampujat 
   

 
     Trap  
     Trap A-maajoukkue (6) 

    Mäkelä-Nummela Satu, Orimattilan Seudun Urheiluampujat 
 Salmi Marika, Orimattilan Seudun Urheiluampujat 

  Antikainen Noora, Orimattilan Seudun Urheiluampujat 
 Veromaa Mopsi, Sibbo Skyttegille 

   Törnroos Vesa, Lahden Ampumaseura  
   Laakso Jukka, Orimattilan Seudun Urheiluampujat 

  B- maajoukkue (2) 
     Kyyrönen Mirka, Sibbo Skyttegille 

   Takala Jukka, Sibbo Skyttegille 
    Nuorten maajoukkue 2020 ryhmä (4) 

   Bister Mika, Pohjois - Hämeen Ampujat 
   Pirttisalo Eemil, Ruotsalon Metsästysyhdistys 

  Kopra Vili, Orimattilan Seudun Urheiluampujat 
  Kopra Niko Orimattilan Seudun Urheiluampujat 
  

 
     2-Trap 
     A-maajoukkue (2) 
     Ritsilä Sami, Orimattilan Seudun Urheiluampujat 

  Köylinen Simo, Orimattilan Seudun Urheiluampujat 
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Nuorten maajoukkue 2020 ryhmä (2) 
   Ikävalko Juuso, Pieksämäen Seudun Ampujat  

  Ylönen Miki, Pieksämäen Seudun Ampujat 
  

 
     Skeet 
     A-maajoukkue (5) 
     Marjut Heinonen, Oulun Seudun Haulikkoampujat  

  Marko Kemppainen, Suomussalmen Urheiluampujat 
 Tommi Takanen, Lahden Ampumaseura 

   Timo Laitinen, Sibbo Skyttegille 
    Oskari Kössi, Sibbo Skyttegille 
    B-maajoukkue (5)  

     Lauri Leskinen, Sibbo Skyttegille 
   Henri Sorvo, Lahden Ampumaseura 
   Miikka Peltonen, Kotkan Ampumaseura 
   Tomi Aspholm, Lounais - Hämeen Ampujat 

  Krister Kärki, Sibbo Skyttegille 
    Nuorten maajoukkue – 2020-ryhmä (7) 

   Niina Aaltonen, Rauman Seudun Urheiluampujat 
  Heidi Hämäläinen, Sibbo Skyttegille 

   Eetu Kallioinen, Ala-Hämeen Ampujat 
   Juho Auvinen, Pielaveden Ampuma- ja Metsästysseura 

 Timi Vallioniemi, Ala-Hämeen Ampujat 
   Sami Aaltonen, Rauman Seudun Urheiluampujat 

  Lari Pesonen, Ilomantsin Erämiehet 
   

      ISSF ei olympialajit 
     300 m 
     A-maajoukkue (4) 
     Juho Autio, Oulun Metsästys- ja Ampumaseura  

  Juha Rutonen, Haminan Ampumaseura  

   Antti Puhakka, Haminan Ampumaseura 

   Toni Matilainen, Pieksämäen Seudun Ampujat 

  B-maajoukkue (3) 
     Kari Pennanen, Kouvolan Metsästys- ja Ampumaseura 

  Antti Kajan, Säkylän Seudun Ampujat 

   Ville Nokipii, Keski-Suomen Ampujat 

   
 

     Liikkuva maali 

     A - maajoukkue (2) 

     Tomi-Pekka Heikkilä, Kymppi-64 

    Mika Kinisjärvi, Lapin Ampujat 

    B - maajoukkue (5) 

     Elli Räsänen 

     Krister Holmberg, Raseborgs Skyttar 
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Sami Heikkilä, Kymppi-64 

    Jani Suoranta, Kymppi-64 

    Heikki Lähdekorpi, Satakunnan Ampujat 

   

      Iso- ja vakiopistooli (3) 

     A-maajoukkue 

     Teemu Lahti, Lahden Ampumaseura 

   Ari Meinander, Symän Sisu 

    Marko Talvitie, Lehtimäen Ampujat 

   

      Leirit 
Kivääri maajoukkueen ja nuorten leiri-, ja kilpailuohjelma 2016 
3.-7.1. Sävsjö, SWE Cup 2016 
15.–17.1. GP Leppä 
11.–13.1. Vierumäki (leiri) 
27.–31.1. IWK München, GER 
8.-12.2. Kisakallio, EM viimeistelyleiri 
8.-12.2. Tanhuvaara (leiri) 
22.–28.2. EM ilma-ase Györ HUN 
7.-11.3. Tanhuvaara (leiri) 
18.–20.3. SM Ilma-ase Turku (kilpailu) 
28.3.–1.4. Tanhuvaara (leiri) 
11.–15.4. Tanhuvaara (leiri) 
1.-6.5. NMC Suhl, GER 
6.-15.5. ISCH Hannover, GER 
9.-13.5. Inkoo (leiri) 
19.-26.5. MC München, GER 
6.-10.6. Inkoo (leiri) 
13.–19.6. NEM, Tallinna, EST 
17. – 26.6. MC Baku; AZE 
11.–15.7. Inkoo (leiri) 
5.-21.8. Olympialaiset Rio de Janeiro, BRA 
 
Paralympia kivääri maajoukkue leiri- ja kilpailuohjelma 2016 
Kansainväliset kilpailut 
3. – 7.1. Kansainväliset kilp. Sävsjö, SWE 
1. – 10.2. IPC maailman cup, Al Ain, UAE 
17. – 22.4. IPC maailman cup, Stoke Mandeville, GBR 
28.4. – 3.5. IPC maailman cup, Szczecin, POL 
6. – 15.5. Kansainväliset kilp. Hannover, GER 
7. – 18.9. Paralympialaiset, Rio de Janeiro, BRA  
Valmennusleirit toteutetaan yhdessä kiväärin maajoukkueryhmän kanssa. 
 
Pistooli maajoukkueen ja nuorten leiri-, ja kilpailuohjelma 2016 
3.-7.1. Sävsjö, SWE Cup 2016 
15.–17.1. GP Leppä 
22.–25.1. Turku (leiri) 
27.–31.1. IWK München, GER 
12.–17.2. Kisakallio, EM viimeistelyleiri  
22.–28.2. EM ilma-ase Györ HUN 
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18.–20.3. SM ilma-ase Turku (kilpailu) 
(22.)25.–28.3. Kisakallio / Montenegro 
2.-3.4. Turku (kilpailu) 
5.-18.4. Turku (leiri, kilpailu) 
1.-6.5. NMC Suhl, GER 
13.–16.5. Kisakallio (leiri) 
19.-29.5. MC München ja Shooting Hopes 
5.-8.6. Inkoo, FIN (leiri) 
13.–19.6. NEM, Tallinna, EST 
17.– 26.6. MC Baku; AZE 
7.-11.7. Inkoo (leiri) 
16.–24.7. OK (viimeistelyleiri) 
5.-21.8. Olympialaiset Rio de Janeiro, BRA 
14.–17.10. Kisakallio 
14.–25.4. MC Rio de Janeiro (esikisat) 
25.–28.11. Kisakallio 
 
Trap ja kaksoistrap maajoukkueen leiri- ja kilpailuohjelma 2016 
12.–21.1. Malaga (leiri) 
12.–22.2. Malaga (leiri) 
10.–21.3. Kypros (leiri, Kypros GP, Nikosia MC) 
7.-14.4. Malaga (leiri) 
14.–25.4. MC Rio de Janeiro (esikisat) 
6.-8.5. Mäntsälä GP 
13.– 15.5. Kärki trap 
20.– 21.5. Polar GP 
1.-11.6. MC San Marino, ITA 
17.– 26.6. MC Baku; AZE 
4.-14.7. EM Lonato, ITA 
16.– 17.7. SM Sipoo 
5.-21.8. Olympialaiset Rio de Janeiro, BRA 
 
Olympialaisiin valmistautuvilla urheilijoilla on oma muun maajoukkueen ohjelma osittain poikkeava leiri ja 
kilpailuohjelma 
 
Trap nuorten maajoukkueen leiri ja kilpailu ohjelma 2016 
12.–21.1. Malaga (leiri) 
12.–22.2. Malaga (leiri) 
5.-14.3. Kypros (leiri, Kypros GP) 
6.-14.4. Malaga (leiri) 
29.4.–5.5. NMC Suhl, GER 
6.-9.5. Frankfurt am Oder GER 
11.-16.5. Brno GP 
20. – 21.5. Polar GP 
26.–29.5. IJSC Orimattila 
26.6.–1.7. EM viimeistelyleiri 
5.-14.7. EM Lonato, ITA 
20.–25.7. IJSC Porpetto 
6.-7.8. SM A trap 
13.–14.8. SM – ikäkausi 
 
Skeet maajoukkueen ja nuorten leiri ohjelma 2016 
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(valmistuu myöhemmin kun päävalmentaja varmistuu) 
 
Liikkuva maali leiri- ja kilpailuohjelma 2016 
5kpl (+2 arvokisoihin valituille) 
Tammikuu Inkoo Mj leiri 
Helmikuu  Inkoo EM – leiri (kisoihin valitut)   
Huhtikuu Inkoo Mj leiri 
Toukokuu  Pilsen/FRA Mj. leiri     
Kesäkuu Inkoo Mj. leiri 
Kesäkuu Suhl/FRA Mj. leiri 
Heinäkuu Inkoo EM – leiri (kisoihin valitut) 
 
Lisäksi Urheilukoulun leirit siellä palveleville, myös muissa ryhmissä olijat voivat osallistua niille 
omakustanteisesti. 
Kv. kilpailut: 
14–17.1   Pilsen GP 
Helmikuu 2016  Eskilstuna (omakustanne kaikille) 
22.–28.2.   EM ilma-ase Györ HUN 
4-8.5   Liberation GP 
13–16.5   Lingosheim Interntl. 
3-5.6   Kronach Interntl.  
tai  
17–19.6   Walldorf Open 
14.–23.7.2016  MM Suhl, GER 

 
 
Huippu-urheilun kansainvälisen kilpailutoiminnan valintajärjestelmä ja -kriteerit 2016 
 

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 ensisijaisesti liiton vuoden 2016 

valmennusryhmiin kuuluva urheilija. Nuorten osalta valitaan ensisijaisesti liiton vuoden 2016 

valmennusryhmiin kuuluva urheilija. Aikuisten olympiaryhmän urheilijat ovat etusijalla 

arvokilpailuvalinnoissa. 

 

 Valinnat perustuvat kansainvälisten ja kansallisten näyttö- ja katsastuskilpailujen tuloksiin, tarvittaessa 

leireillä tapahtuviin kilpailuihin sekä lajin maajoukkue-valmentajan sekä valmennuksen johtajan harkintaan 

ja perusteluihin. 

 

 Kansainvälisten kilpailujen näytöt ovat etusijalla urheilijoita valittaessa. Urheilijoita arvioitaessa tuloksia 

peilataan ja verrataan kansainvälisten kilpailujen 2013–2015 tilastoihin ja tulostasoon.  
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Urheilijan odotetaan sijoittuvan ensimmäisen kolmanneksen joukkoon MC ja EC kilpailuissa. Arvokisoissa 

odotetaan urheilijan sijoittuvan 16 parhaan joukkoon. Joukkuekilpailuun valittavalta joukkueelta 

edellytetään mahdollisuutta sijoittua mitalille ja mahdolliset joukkuevalinnat käsitellään aina erikseen. 

 

 Kansainvälisten ja kansallisten näyttö- ja katsastuskilpailujen 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 paineensietokykyä 

– testituloksia (laji- ja fyysiset) 

 
2016 RION OLYMPIAKISOJEN VALINTAJÄRJESTELMÄ  

AMMUNTA  

1. Lähtökohdat ja yleiset valintakriteerit 
 

Rion 2016 Olympialaisten ammunnan valintojen lähtökohtana ovat Olympiakomitean päättämät 

yleiset valintakriteerit: 

a) Valintajärjestelmä tukee tavoitetta saada olympialaisiin parhaat ja eniten menestyspotentiaalia 
omaavat urheilijat, jotka kilpailujen aikana ovat parhaassa tuloskunnossa. 

b) Huippu-urheiluyksikkö (HUY) valmistelee yhteistyössä lajiliittojen kanssa valintakriteerien (katso 
alla yleiset valintakriteerit sekä kohta 2) mukaiset olympiavalinnat. 

c) HUY valitsee valintakriteerien mukaisesti urheilijat / joukkueet olympialaisiin. Olympiakomitean 
hallitus vahvistaa valinnat. Ellei hallitus vahvista urheilija / joukkuevalintoja, asia palautuu HUY:n 
uudelleen valmisteltavaksi tarpeellisin ohjein (HUY:n ohjesääntö, 7§) siltä osin kuin esitystä ei ole 
vahvistettu. 

d) Olympiakomitean hallitus valitsee olympiajoukkueen johtajan. HUY valitsee olympiajoukkueen 
muut jäsenet (yleisjohto, lajijohto, valmentajat ja terveydenhuolto) olympiakisabudjetin ja kisojen 
akkreditointikiintiöiden rajoissa ja huomioi mahdollisuuksien mukaan lajiliittojen toiveet. 

e) Valinnoissa noudatetaan ns. ”jatkuvan/joustavanvalinnan” periaatetta, eli urheilijoita ja joukkueen 
muita jäseniä voidaan valita valintakriteerien täyttymisen kuluessa. Viimeinen mahdollinen 
valintapäivä on kuitenkin 18.7.2016, joka on viimeinen mahdollinen päivä ilmoittaa urheilijoita Rion 
Olympiakisajärjestäjille. 

 

Yleiset valintakriteerit 

1§  Olympialaisiin valitaan urheilijat/joukkueet, joilla HUY katsoo olevan kansainvälisten näyttöjen 

perusteella realistinen mahdollisuus sijoittua 16 parhaan joukkoon. 

 Arvioinnissa ja harkinnassa otetaan lähtökohtaisesti huomioon lajin vuosien 2015 ja 2016 

maailmanmestaruuskilpailut, Rion Olympialaisten karsintakilpailut ja saavutetut tulosrajat, 

maailmancupin osakilpailut sekä lajin virallinen maailman ranking. 

2§  Olympialaisiin voidaan valita harkinnalla myös uransa nousujohteisessa kehitysvaiheessa olevia 

urheilijoita, jotka myös muiden kuin yllä kohdassa 3.1§ mainittujen kansainvälisten näyttöjen sekä 

urheilu‐uran kehityksen perusteella arvioidaan tulevaisuuden arvokilpailumenestyjiksi. 
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3§  Valinnoissa huomioidaan kansainväliset lajikohtaiset Rion Olympialaisten valintakriteerit. 

4§ Mikäli kohtien 1-2 § perusteella kriteerit täyttäviä urheilijoita on enemmän kuin Suomesta 

päätetään urheilijoita lähettää, valitaan urheilijat HUY:n harkinnan mukaisessa 

paremmuusjärjestyksessä soveltaen yllä kuvattuja tässä dokumentissa kuvattuja 

arviointikriteereitä. 

2. Ammunnan valintaperusteet ja aikataulut 
 

 Maapaikat Lontoon Olympialaisiin ammutaan vuosien 2014 – 2016 kansainvälisissä kilpailuissa (EM-

MM-, European Games - ja MC-kilpailut).  Valintojen lähtökohtana on lajin olemassa oleva 

kiintiöpaikka olympialaisiin.  

 Rion 2016 olympialaisiin valitaan ensisijaisesti ampuja, joka on hankkinut lajissaan olympiapaikan 

Suomelle.  

 Valinnoissa noudatetaan ns. ”jatkuvan/joustavan valinnan” periaatetta, eli urheilijoita ja joukkueen 

muita jäseniä voidaan valita valintakriteerien täytyttyä. Ammunnan osalta Rion valintoja voidaan 

tehdä 1.1.2015 – 18.7.2016 välisenä aikana (haulikko, kivääri, pistooli). Tarkemmat valintapäivät 

sovitaan HUY:n kanssa. 

 Potentiaalisten ampujien menestystä ja kehitystä seurataan ohessa mainituissa maailmancupin 

osakilpailuissa ja arvokilpailuissa. Mitali- ja finaalisijoilla saavutetulla olympiapaikalla on valinnoissa 

erityinen painoarvo. Olympialaisiin voidaan valita myös sellainen ampuja, joka ei ole hankkinut 

Suomelle maapaikkaa Rioon, jos hän osoittaa nousujohteista ja maapaikan hankkineeseen 

ampujaan verrattuna merkittävästi parempaa tuloskuntoa ohessa mainituissa kilpailuissa. 

Tasatilanteessa on maapaikan ampuneella etu. 

 Valintoja tehtäessä otetaan huomioon ensisijaisesti vuoden 2015 näyttökilpailujen tulokset. 

Tarvittaessa huomioidaan myös vuosien 2014 ja 2016 tulokset tasavertaisia ampujia keskenään 

vertailtaessa. Tässä tilanteessa vuoden 2016 näyttökilpailujen tuloksilla on suurempi painoarvo 

valintoja tehtäessä.  

 Valintoja tehtäessä arvioidaan ja otetaan huomioon myös ampujan aikaisempi olympia- ja 

arvokilpailumenestys (myös huono menestys), ampujan kehityssuunta ja -ennuste, tulostaso sekä 

ampujan finaalisuoritukset ampujia keskenään vertailtaessa.  

3. Olympiavalinnan perusteena olevat näyttökilpailut 
 Näyttökilpailuiksi kelpaavat Kansainvälisen Ampumaurheiluliiton (ISSF) määrittämät viralliset 

 olympiapaikkojen jakamiseen oikeuttamat kansainväliset kilpailut v. 2014 – 2016 sekä liiton 

erikseen määrittämät kilpailut. 

 vuosi 2014 
o MM -kisat, kaikki lajit Granada 6.-20.9.2014 

 vuosi 2015 
o EM – kisat, kaikki lajit 19.07. - 2.8.2015 Maribor, Slovenia 
o MM – kisat haulikko 9. – 18.9.2015 Lonato, Italia 
o European Games 12.–28.6.2015 Baku, Azerbaidzhan  
o MC – osakilpailut (4 osakilpailua) 

 vuosi 2016 
o EM – kisat, ilma-aselajit, 22.–28.2.2016 Györ, Unkari (viimeinen kilpailu, jossa jaetaan 

olympiapaikkoja) 
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o 14.–25.4.2016 MC Rio de Janeiro, Brasilia (esikisat) 
o muut MC – osakilpailut 
o Keväälle 2016 liiton asettamat näyttökilpailut täydentyvät myöhemmin 

 
 
ILMA-ASEIDEN 2016 EM-KILPAILUJEN NÄYTTÖKILPAILUT 

 

Ilma-aseiden EM-kilpailut 22.–28.2.2016 Györ, Unkari.  

Kaikki EM-näytöt on annettava 17.1.2016 mennessä. 

Ilmakiväärin ja pistoolin näyttökilpailuja ovat: 

2015 
MARRASKUU 
27.11 - 28.11 Hungarian Open - International Air Gun Competition, HUN 
27.11.-28.11. Polish Open, POL-aikuisten sarjojen osalta 
28.–29.11. III Kymi ilma-ase open, Kouvola Cup kilpailu   
  
JOULUKUU  
18.–20.12 Espoo Cup kilpailu 
  
2016 
TAMMIKUU  
04.01 - 06.01 Swedish Cup - International Air Gun Competition, SWE (1. kilpailun tulos lasketaan) 
9.-10.1. Espoo. Cup kilpailu Espoo (päätös Cup kisasta ei ole vielä tehty) 
15.1. Grand Prix of Leppa.fi, Tanhuvaara 
  
EM valinnassa huomioidaan 3 parhaan tuloksen keskiarvo EM kilpailujen näyttökilpailuista, tämän lisäksi 
voidaan huomioida 2015 vuoden arvokilpailutulos tai MC tulos mikäli tulos nostaa keskiarvoa.  
Nuorten osalta voidaan lisäksi huomioida myös viime vuoden ISSF- ja IJSC- Junior Cup kilpailujen tulos 
mikäli tulos nostaa keskiarvoa.  
Mikäli huomioidaan 2015 arvokilpailu tai MC tulos lasketaan keskiarvo neljästä kilpailusta. Tulosten 
keskiarvo täytyy ylittää liiton asettaman tulostason.  
Kilpailutapahtumissa missä ammutaan monta kilpailua, lasketaan ensimmäisen kilpailun tulos.  
Mikäli kilpailussa ammutaan karsintakilpailu ja varsinainen kilpailu, vain paras tulos lasketaan. 
 
Liikkuva maalin EM näyttökilpailut ovat: 
2015 
JOULUKUU      
6.12. Jurva, M, N, M20 ja N20   
2016  
TAMMIKUU      
9.1. Pori, M, M20, N, N20   
10.1. Pori, M, N   
Liikkuvan maalin EM-valinnassa otetaan huomioon edellisen kauden paras kansainvälinen tulos ja kaksi 
parasta EM-näyttökilpailujen tulosta. 
 

 
EM- ja MM-kilpailujen näyttökilpailut 2016 

Nuorten EM-kilpailut: 13.–19.6. Tallinna, Viro 
Kaikki EM-näytöt on annettava 9.5.2016 mennessä 
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Kivääri nuoret (alustava) 
16.–17.4. Vierumäki   
23.–24.4.  Salo 
29.4–6.5. Suhl, Juniorcup 
7.-8.5. Inkoo 
lisäksi kaikki kansainväliset ennätyskelpoiset kilpailut 1.1.- 9.5.2016 aikana, jossa vähintään 3 maata 
osallistunut (Suomi mukaan lukien) 
 
Pistooli nuoret 
2-3.4.2016 Turku 
16–17.4. Turku 
29.4–6.5. Suhl, Juniorcup 
lisäksi kaikki kansainväliset ennätyskelpoiset kilpailut 1.1.- 9.5.2016 aikana, jossa vähintään 3 maata 
osallistunut (Suomi mukaan lukien) 
 
EM-valinnassa huomioidaan kahden parhaan tuloksen keskiarvo EM-kilpailujen näyttökilpailuista. Tämän 
lisäksi voidaan huomioida 2015 vuoden arvokilpailutulos tai MC-tulos, mikäli tulos nostaa keskiarvoa. 
 
Nuorten osalta voidaan lisäksi huomioida myös viime vuoden ISSF- ja IJSC-Junior Cup -kilpailujen tulos, 
mikäli tulos nostaa keskiarvoa. 
 
Mikäli huomioidaan 2015 arvokilpailu tai MC-tulos, lasketaan keskiarvo kolmesta kilpailusta. Tulosten 
keskiarvon täytyy ylittää liiton asettama tulostaso. 
 
Kilpailutapahtumissa, joissa ammutaan monta kilpailua, lasketaan ensimmäisen kilpailun tulos. 
 
Mikäli kilpailussa ammutaan karsintakilpailu ja varsinainen kilpailu, vain paras tulos lasketaan. 
 
Haulikon EM-kilpailut: 4.-14.7. Lonato, Italia 
Kaikki EM-näytöt on annettava 30.5.2016 mennessä 
 
Trap M/N 
17.03 - 25.03 MC Nicosia, CYP 
14.04 - 25.04 MC Rio de Janeiro, BRA 
7.-8.5. Mäntsälä GP, Mäntsälä 
14.–15.5. Kärki-kisat, Siilinjärvi 
20.–22.5. Polar GP ranking, Hollola 
lisäksi kaikki kansainväliset kilpailut 1.1.–30.5.2016 aikana jossa vähintään 3 maata osallistunut (Suomi 
mukaan lukien) 
 
Trap Nuoret 
29.4.–5.5. ISSF Junior Cup, Suhl, GER 
6.-9.5. KV kilpailu Frankfurt Oder, GER   
7.-8.5. Mäntsälä GP, Mäntsälä 
14.–15.5. Kärki-kisat, Siilinjärvi 
20.–22.5. Polar GP ranking, Hollola 
 
23.–29.5. IJSC Junior Cup, Orimattila 
lisäksi kaikki kansainväliset kilpailut 1.1.–30.5.2016 aikana jossa vähintään 3 maata osallistunut (Suomi 
mukaan lukien) 
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Kaksoistrap M/N ja nuoret  
7.-8.5. Mäntsälä GP, Mäntsälä 
20.–22.5. Polar GP, Hollola  
23.–29.5. IJSC Junior Cup, Orimattila    
lisäksi kaikki kansainväliset kilpailut 1.1.–30.5.2016 aikana jossa vähintään 3 maata osallistunut (Suomi 
mukaan lukien) 
  
Skeet M/N 
7.-8.5. Nasta GP 2015, Hyvinkää  
14.–15.5. Kärki-kisat, Siilinjärvi  
20.–22.5. Polar GP ranking, Hollola 
lisäksi kaikki kansainväliset kilpailut 1.1.–30.5.2016 aikana jossa vähintään 3 maata osallistunut (Suomi 
mukaan lukien) 
 
Skeet Nuoret 
29.4.–5.5. ISSF Junior Cup, Suhl, GER 
6.-9.5. KV kilpailu Frankfurt Oder, GER 
7.-8.5. Nasta GP, Hyvinkää 
14.–15.5. Kärki-kisat, Siilinjärvi 
20.–22.5. Polar GP ranking, Hollola 
23.–29.5. IJSC Junior Cup, Orimattila 
lisäksi kaikki kansainväliset kilpailut 1.1.–30.5.2016 aikana jossa vähintään 3 maata osallistunut (Suomi 
mukaan lukien) 
 
EM-valinnassa huomioidaan kolmen parhaan tuloksen keskiarvo EM-kilpailujen näyttökilpailuista. Tämän 
lisäksi voidaan huomioida 2015 vuoden arvokilpailutulos tai MC-tulos, mikäli tulos nostaa keskiarvoa. 
 
Nuorten osalta voidaan lisäksi huomioida myös viime vuoden ISSF- ja IJSC-Junior Cup -kilpailujen tulos, 
mikäli tulos nostaa keskiarvoa. 
 
Mikäli huomioidaan 2015 arvokilpailu tai MC-tulos, lasketaan keskiarvo neljästä kilpailusta. Tulosten 
keskiarvon täytyy ylittää liiton asettama tulostaso. 
 
Liikkuvan maalin MM-kilpailut: 15.–23.7. Suhl, Saksa 
Kaikki EM-näytöt on annettava 6.6.2016 mennessä 
 
13.–14.2.2016 10m liikkuvan maalin SM (M, N ja nuoret), Turku 10m 
4. - 8.5.2016 47th Grand Prix of Liberation 10m, 50m 
14.–15.5. 10, 50m Inkoo 
21.–22.5. 50m Kuopio 
4.6. 50m Kangasala 
 
EM-valinnassa huomioidaan kolmen parhaan tuloksen keskiarvo EM-kilpailujen näyttökilpailuista. Tämän 
lisäksi voidaan huomioida 2015 vuoden arvokilpailutulos tai MC-tulos, mikäli tulos nostaa keskiarvoa. 
 
Mikäli huomioidaan 2015 arvokilpailu tai MC-tulos, lasketaan keskiarvo neljästä kilpailusta. Tulosten 
keskiarvon täytyy ylittää liiton asettama tulostaso. 
 
Kilpailutapahtumissa, joissa ammutaan monta kilpailua, lasketaan ensimmäisen kilpailun tulos. 
 
Mikäli kilpailussa ammutaan karsintakilpailu ja varsinainen kilpailu, vain paras tulos lasketaan. 
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TALOUSARVIO 2016 Nuoriso Harraste Huippu Hallinto Tiedotus Julkaisu Kv.toim Ei jaett. TA2016 TA2015

Varsinainen toiminta

Tuotot 35 000 25 000 17 500   0 28 000 0 105 500 121000

Henkilöstökulut -60 700 -79 300 -316 100 -148 060 -55 200 -22 000 0 0 -671 360 -709050

Henkilöstökulut hyvitykset 500 500 15 500 500 500 0 17 500 32500

Vuokrakulut -16 300 -19 700 -19 300 -20 300 -12 920 0 -1 150 0 -89 670 -88678

Ulkopuoliset palvelut -10 200 -19 200 -7 600 -27 700 -31 500 -34 500 0 -1 000 -129 700 -121650

Matka- ja majoituskulut, henkilökunta -10 500 -11 500 -98 000 -10 000 -10 000 0 0 0 -135 000 -144000

Matka- ja majoituskulut, muut -18 000 -30 000 -142 000 -6 000 0 -1 000 -31 000 0 -228 000 -234000

Materiaalikulut -5 000 -8 000 -51 000 -3 700 -5 400 -45 000 -400 0 -118 500 -119800

Urheilija- ja valmentajatuet -46 000 -97 000 -419 000 0 0 0 0 0 -572 000 -644000

Muut toimintakulut -12 230 -22 300 -18 800 -34 300 -10 800 -59 500 -12 300 0 -170 230 -174900

Keskinäiset avustukset -50 000 0 0 0 0 0 0 0 -57 000 -31000

Varainhankinta 0

Jäsenmaksutuotot 0 0 0 0 0 0 0 700 000 700 000 710000

Lisenssituotot 3 000 0 0 0 0 0 0 215 000 218 000 216000

Kilpailutuotot 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 8000

Sopimustuotot 0 0 0 0 0 0 0 222 000 222 000 222000

Ilmoitustuotot 0 0 0 0 0 20 000 0  20 000 27500

Muut tuotot 0 5 200 0 0 5 000 500  80 000 90 700 91000

Kulut 0 0 0 0 0 0 0 -43 000 -43 000 -45000

Ostot 0 0 0 0 0 0 0 -51 000 -51 000 -56000

Rahoituskulut 0 0 0 0 0 0 0 -2 500 -2 500 -1500

Rahoitustuotot 700 700 700

Yleisavustukset    0 0 0 0 710 000 710 000 710000

Olympiayhdistyksen valtionavut  0 196 500 0 0 0 0 0 196 500 282000

Poistot 0 0 0 0 0 0 0 -13 500 -13 500 -13500

MENOT YHTEENSÄ -228 930 -287 000 -1 071 800 -250 060 -125 820 -162 000 -44 850 -111 000 -2 281 460 -2 350 578

TULOT YHTEENSÄ 38 500 38 700 229 500 500 5 500 20 500 28 000 1 927 700 2 288 900 2 388 200

Tilikauden yli/alijäämä -197 430 -258 300 -827 300 -247 560 -120 320 -141 500 -16 850 1 816 700 7 440 37 622  
  

 


