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1. Johdanto 

Suomen Ampumaurheiluliiton toiminnan tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua Suomessa 

sekä osallistua ja vaikuttaa kansainväliseen ampumaurheilutoimintaan. Liiton toiminnan perustana ovat 

liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassa edistetään yhdenvertaisuutta ja 

sukupuolten välistä tasa-arvoa. 

Haluamme edistää ja kehittää ampumaurheilua, turvata sen toimintamahdollisuudet sekä luoda 

edellytyksiä ja tarjota mahdollisuuksia iloon, mielihyvään ja onnistumisen elämyksiin. 

Toiminnassa keskeisiä ovat liiton arvot: 

- Eettisesti kestävä ja puhdas urheilu 

- Avoimuus, läpinäkyvyys ja rehellisyys 

- Yhteistyöhakuisuus 

- Turvallisuus 

- Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 

- Ympäristön huomioiminen 

Visiossamme ampumaurheilu on innostavaa ja kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettua ja menestyvää. 

Sitä harrastetaan nykyaikaisilla suorituspaikoilla. Ampumaurheiluseuroissa on hyvä ja turvallista kasvaa, 

kehittyä ja viihtyä. 

Vuoden 2019, joka on liittomme 100:s toimintavuosi, toimintasuunnitelma pohjautuu visioomme ja 

strategiaamme sen toteuttamiseksi. Strategiaa linjattiin viimeksi kevään 2018 liittovaltuuston kokouksessa.  

 

2. Keskeiset painopisteet vuodelle 2019 

Suomen Ampumaurheiluliitto täyttää 100 vuotta vuonna 2019. Niinpä tulevaa vuotta leimaakin vahvasti 

100-vuotisjuhlinta useiden eri tapahtumien muodossa, joista ensimmäiset ovat heti tammikuussa. 

Ampumaurheilun kansainvälinen huomio kohdistuu Suomeen elokuussa, jolloin haulikkoampujat taistelevat 

olympiapaikoista Lahdessa ja Hollolan Hälvälän ampumaradalla järjestettävässä maailmancupin kilpailussa. 

Juhlavuoden ohjelmasta on tarkemmin luvussa 6.4. 

Ampumaurheiluliiton strategiassa keskeisimmät painopisteet ovat 

1. olosuhteiden varmistaminen 

2. vaikuttamisen ja viestinnän tehostaminen 

3. seurojen tarpeisiin vastaaminen 

4. liiton sisäisen toiminnan kehittäminen 

5. huippu-urheilun tulosten parantaminen 

Olosuhteiden varmistamisessa keskeinen tavoite on, että maakunnissa ja koko Suomessa on riittävä ja 

kattava nykyaikainen ampumarataverkosto. Toimenpiteistä olosuhdeasioissa kerrotaan luvussa 4.2. 

Vaikuttamisen ja viestinnän tavoitteena on, että lainsäädäntö ja julkishallinto tukevat ampumaharrastusta. 

Osittain vaikuttamistyötä tehdään Ampumaharrastusfoorumin (AHF) kautta. Ampumaurheiluliiton huippu-

urheiluviestintää on kehuttu ulkopuolisten sidosryhmien taholta, ja tavoitteena on kasvattaa SAL:n 

vaikuttavuutta ja osaamista myös yhteiskunnallisen vaikuttamisen sektorilla. Tästä kerrotaan lisää luvussa 

6.3. 
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Seurojen tarpeisiin vastaaminen on keskiössä liiton toiminnan suuntaamisessa. Seurojen tilannetta ja 

tarpeita selvitettiin keväällä 2017 toteutetulla seurakyselyllä, jossa kysyttiin seuroilta muun muassa 

ajatuksia liiton palveluista ja ampumaurheiluun liittyvistä tekijöistä sekä seurojen omista kehitystavoitteista 

ja -suunnitelmista. Yleisimmät kehityskohteet vastausten perusteella olivat  

1. rataolosuhteiden kehittäminen 

2. seuran jäsenmäärän kasvattaminen 

3. uusien ohjaajien ja valmentajien kouluttaminen 

4. seurojen välisen yhteistyön lisääminen 

5. seuran talouden kehittäminen 

Nämä asiat olivat huomion kohteena jo vuonna 2018 ja vuonna 2019 SAL jatkaa seurojen tukemista 

erityisesti näissä kehityskohteissa. Tarkempia toimenpiteitä näihin liittyen on kuvattu luvussa 4.1. 

Liiton sisäisen toiminnan kehittämisen johtavana ajatuksena on tehostaa hallintoa ja suunnata resursseja 

entistä enemmän toiminnan aikaansaamiseen: enemmän liikettä – vähemmän hallintoa. Tarkemmin tästä 

kerrotaan luvussa 6.1. 

Huippu-urheilun tulosten parantamisen tavoitteina on viedä ja vakiinnuttaa suomalainen 

ampumaurheilutoiminta kansainväliselle tasolle ja saada ampumaurheilija Tokion olympialaisiin 2020 joka 

lajiryhmästä. Parhaat urheilijat harjoittelevat parhaissa olosuhteissa parhaiden valmentajien johdolla. 

Huippu-urheilun toimenpiteistä vuonna 2019 on tarkemmin luvussa 5.  

 

3. Eettiset ohjelmat 

3.1. Antidopingohjelma 

Ampumaurheiluliiton antidopingohjelma on päivitetty viimeksi vuoden 2016 lopussa vastaamaan 

muuttunutta antidopingsäännöstöä. SAL:n antidopingohjelman tavoitteena on sitouttaa liiton ja sen 

jäsenseurojen toiminnassa mukana olevat henkilöt, luottamushenkilöt, urheilijat ja heidän taustajoukkonsa 

antidopingtyöhön ja vaikuttaa lajin piirissä vallitsevaan arvopohjaan ja asenteisiin. Tavoitteena on 

harjoittaa ennaltaehkäisevää, avointa ja säännöllistä koulutusta ja viestintää antidopingasioista ja ehkäistä 

väärinkäsityksiä parantamalla ja ylläpitämällä ammunnan piirissä toimivien henkilöiden ajantasaisia tietoja 

antidopingasioista. Antidopingohjelmassa määritellään antidopingtoiminnan tehtävät ja vastuualueet. 

 

3.2. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-ohjelma 

Liitto on laatinut vuonna 2016 yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman, jotta toiminnassa voidaan 

huomioida paremmin mukaan tulijoiden ja myös jo mukana toiminnassa olevien erilaiset lähtökohdat ja 

tarpeet. Liitto toteuttaa yhdenvertaisuutta seuraavasti: 

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

ampumaurheiluyhteisössä  

- Ikä, etninen tai kansallinen alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, 

terveydentila, vammaisuus ja seksuaalinen suuntautuminen ei ole este osallistumiselle 

- Ampumaurheilussa arvostetaan moninaisuutta voimavarana 

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

sukupuolesta riippumatta  

- Syrjintään ja häirintään puututaan välittömästi 

- Luomme ampumaurheilukeskuksistamme ja -radoistamme esteettömiä 

- Dopingista ja kielletyistä menetelmistä vapaa ampumaurheilu on toimintamme kivijalkoja 

- Suomen Ampumaurheiluliitto ei hyväksy syrjintää, rasismia tai suvaitsemattomuutta missään 

muodossa missään liiton toiminnassa tai toiminnoissa.   

Ampumaurheiluliiton koko Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma on luettavissa liiton internetsivuilta 

www.ampumaurheiluliitto.fi. Suunnitelma päivitetään loppuvuoden 2018 ja alkuvuoden 2019 aikana. 

 

3.3. Ympäristöohjelma 

Ampumaurheiluliiton ympäristöohjelma luotiin 2000-luvun alussa. Eri säädösten ja lakien muututtua SAL 

aloitti ympäristöstrategiansa ja -ohjelmansa päivittämisen vuonna 2018. Ohjelma löytyy liiton 

verkkosivuilta. Ohjelman osana ovat tarkennettu rataluokitus ja olosuhdesuunnitelmat. Suunnitelmia 

tehdään yhdessä Maakuntaliittojen kanssa, joille ampumarataverkoston kehittäminen yhteistyössä 

ampumajärjestöjen kanssa on asetettu.  

Liiton ympäristöasioista vastaa ympäristö- ja olosuhdepäällikkö yhdessä ympäristövaliokunnan kanssa. 

 

4. Harrasteliikunta 

4.1. Seuratoiminnan kehittäminen 

 

Ampumaurheilutoiminnan aikaansaamisessa, liikkeen lisäämisessä ja urheilijan polun rakentamisessa 

seurat ovat avainasemassa. Seurojen tarpeisiin vastaaminen ja seuratoiminnan kehittäminen onkin liiton 

toiminnan ytimessä.   

Seuroissa tapahtuva toiminta perustuu vapaaehtoisten seuratoimijoiden varaan, joten heidän 

innostuksensa ja osaamisensa varmistaminen sekä heidän auttaminen olosuhteisiin ja ympäristöasioihin 

liittyvissä asioissa on yksi tärkeimmistä tukimuodoista toimintakaudella ja lähivuosina eteenpäinkin. 

Seuratoiminnan tuki rakentuu ohjaaja- ja valmentajakoulutuksista, alue- ja lajijaostojen koulutuksista, 

seurajohdon ja avaintoimijaryhmien tapaamisista ja koulutuksista sekä eri toiminta-alueille tuotettavista 

materiaaleista.  Tukitoiminnassa hyödynnetään myös Olympiakomitean ja muiden lajiliittojen sekä 

liikunnan aluejärjestöjen materiaaleja ja resursseja. Seuratoiminnan kehittämisen tärkeä työkalu on vuoden 

2018 lopulla avattu tähtiseura-verkkopalvelu, josta kerrotaan enemmän alaluvussa 4.1.1.  

Seurakoulutuksia järjestetään pääsääntöisesti alueellisesti yhteistyössä aluejaostojen ja liikunnan 

aluejärjestöjen kanssa. Seurakoulutusten toivotaan lisäävän myös seurojen välistä yhteistyötä 

verkostoitumisen kautta. Koulutusten aiheissa korostuvat kevään 2017 seurakyselyssä esiin nousseet 

keskeisimmät seurojen omat kehittämistavoitteet, joita liitto pyrkii muun muassa koulutuksen keinoin 

tukemaan:  

1. rataolosuhteiden kehittäminen 

- ympäristölupa-asiat 

- EU-rahoitusmahdollisuudet ratojen kehittämisessä ja investoinneissa 
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- ilma-aseradat 

2. seuran jäsenmäärän kasvattaminen 

- viestintä ja seuran näkyvyyden kehittäminen paikallistasolla (mediaviestintä, 

Facebook/Youtube/Periscope livelähetykset kisoista ja treeneistä) 

- Suomisport jäsenhallinnan apuvälineenä 

3. uusien ohjaajien ja valmentajien kouluttaminen 

- ohjaaja- ja valmentajakoulutukset 

- kotikunnan ja liiton rahalliset tuet koulutukseen 

4. seurojen välisen yhteistyön lisääminen 

- yhteistyömallit  

- hyvät käytännöt kiertoon 

5. seuran talouden kehittäminen 

- tietoa eri rahoituslähteistä (EU-tuet, OKM:n seuratuki ja muut tuet) 

- case-esimerkkejä onnistuneista tukihankkeista 

Koulutuksia järjestettäessä ne pyritään mahdollisuuksien mukaan taltioimaan, jotta tieto leviää myös niille 

seuroille, jotka eivät pääse paikalle. Osa koulutuksista voidaan järjestää pelkästään verkon kautta 

webinaarityyppisenä.  

Tapahtumat, joissa seuratoimijat muutenkin kohtaavat, pyritään hyödyntämään mahdollisimman hyvin 

myös seurakehityksen näkökulmasta. Vuonna 2019 seuranäkökulmasta rakennettua seminaariohjelmaa on 

luvassa Tampereella 31.8.2019 järjestettävän SAL 100 -juhlavuoden päätapahtuman ympärillä.  

Lisäksi keväällä tulosjärjestelmäprojektin (ks. luku 4.5.1.) valmistuttua järjestetään koulutusta kilpailujen, 

erityisesti SM-kisojen järjestäjille muun muassa uuden järjestelmän hyödyntämisestä ja viestinnästä.  

Seuratoiminnan toimenpiteiden suuntaamisessa tarvitaan oikeaa tietoa asioiden nykytilasta. Siksi seuran 

vuosi-ilmoitusta kehitetään vuodelle 2019, jotta siinä kysytään oikeita asioita ja jotta vastaukset saadaan 

kaikilta jäsenseuroilta. Suomisport kerää osan toiminnan luvuista, jolloin näitä ei tarvitse seuran itse koota.  

 

4.1.1. Seurojen laatuohjelma ja tähtiseuratoiminta  

 

Tähtiseura on Olympiakomitean ja lajiliittojen ja aluejärjestöjen uusi seurojen laatuohjelma, joka tukee 

suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Tähtiseura-verkkopalvelussa seurat voivat 

kehittää seuratoimintaansa itsenäisesti ja vuorovaikutteisesti lajiliiton tai liikunnan aluejärjestön 

seurakehittäjien kanssa. Palvelusta löytyvät seuratoiminnan kehittämiseen tarvittavat tehtävät ja työkalut 

johtamisen ja hallinnon, urheilutoiminnan, seuran ihmisten ja aineellisten resurssien aihealueilta. 

Palvelua käytetään myös Tähtimerkin auditointiprosessin osana, mutta seuran ei tarvitse tavoitella 

kehittämistyössään Tähtimerkkiä. Palvelun käyttö on seuroille maksutonta. Verkkopalvelu kehittyy 

jatkuvasti, ja tavoitteena on, että tulevaisuudessa verkostoituminen myös muiden seurojen kanssa 

mahdollistuu sen avulla. Tähtiseura-ohjelma pohjautuu jatkuvan kehittämisen malliin. 

Tähtimerkki on Olympiakomitean ja SAL:n myöntämä tunnus seuralle, joka täyttää määritetyt laatutekijät.  

Osa-alueita on kolme: lapset ja nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat. Vihreä Tähtimerkki luovutetaan 

lasten ja nuorten, punainen aikuisten ja sininen huippu-urheilun Tähtiseuralle. Kaikkien kolmen osa-alueen 

laatuseura saa tunnustuksena täyden kolmivärisen Tähtimerkin. 
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Vuoden 2018 lopulla Ampumaurheiluliiton jäsenseuroista yhdeksällä on lasten ja nuorten tähtimerkki, mikä 

vastaa aiempaa sinettiseurastatusta. Tavoitteena vuodelle 2019 on, että tähtiseurojen määrä tuplaantuu ja 

mukana on myös muiden osa-alueiden tähtiseuroja. Seuroja aktivoidaan ja kannustetaan kehittämään 

toimintaansa ja tuetaan täyttämään tähtiseurakriteerejä ja hakeutumaan tähtiseuraksi.  

Tähtiseura-laatumerkki myönnetään kolmeksi vuodeksi, minkä jälkeen tehdään uudelleen seura-arviointi eli 

auditointi. Tähtiseuroille järjestetään tapaamisia, joihin seurojen edellytetään osallistuvan.  Seuraava 

avaintoimijapäivät pidetään 11.–12.5.2019 Oulussa. Valtakunnallinen tähtiseuraseminaari järjestetään 

syksyllä 2020 Helsingissä. 

Ampumaurheilun tähtiseurat vuoden 2018 lopussa 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), Tornionseudun Ampujat (TorSA) ja Turun Seudun Ampujat (TSA). 

 

4.2. Olosuhde- ja ympäristötyö 

Ampumaurheilun harrastamisen merkittävin perusedellytys on monipuolisten ampumaratojen riittävä 

määrä ja kattavuus. 2000-luvulla ampumaratojen ympäristöluvat ovat aiheuttaneet suuria haasteita ja 

työllistäneet merkittävässä määrin niin ratatoimijoita kuin viranomaisikin. Myös siinä, miten ampumaradat 

melualueineen on huomioitu maakuntakaavoissa, on merkittäviä alueellisia eroja.  

Suurena syynä ampumaratatoiminnan kohtaamiin ongelmiin on ollut tiedon puute erityisosaamista 

vaativien ympäristövaikutusten realistisessa arvioimisessa. Pahimmillaan tästä on aiheutunut useiden 

ratojen tai lajiratojen sulkemisia ilman todellisia todennettavissa olevia ympäristöhaittoja. Ampumaratojen 

lukumäärän pieneneminen on jo paikoitellen merkittävä este ampumaharrastuksen kehittämiselle ja 

etenkin juniorien ja uusien ampumaharrastajien mukaan saamiselle ampumaurheilun pariin. Toisaalta myös 

ammunnan ympäristövaikutusten minimoimiseksi paras vaihtoehto olisi ylläpitää riittävän tiheää, 

monipuolista ja kattavaa ampumarataverkostoa. Ampumaratojen ympäristölupia myöntävät siviiliratojen 

osalta pääasiassa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset, jolloin viranomaisten suuri lukumäärä asettaa 

omat haasteensa lupapäätösten yhdenmukaisuudelle. Ampumaratojen ympäristölupahakemukset ja -

päätökset ovat olleet myös sisällöltään hyvin eritasoisia ja osin epäyhtenäisiä, mikä puolestaan johtuu myös 

siitä, että ratojen ylläpitäjät, seurojen tai yhdistysten edustajat ovat jääneet yksin ammattilaisillekin 

vaikeiden lupahakemusten kanssa. Parhaiten ja tehokkaimmin olosuhdeasioita voidaan parantaa 

tarjoamalla seuroille ympäristölupapalvelu.  

SAL on strategiassaan linjannut keskeiseksi painopisteeksi olosuhteiden varmistamisen. Työssä päästiin 

konkreettisesti alkuun, kun päätoiminen ympäristö- ja olosuhdepäällikkö rekrytoitiin toukokuussa 2018. 

Vuoden 2019 aikana jatketaan ympäristölupapalvelun toimintaa, toiminnan kehittämistä ja rahoituksen 

hakemista. Koska lupaprosessit ovat aikaa vieviä, lupaprosesseja tullaan seuraavien vuosien aikana viemään 

eteenpäin alueittain ja systemaattisesti. 

Seurojen tuki lupaprosesseissa on jäsenseuroille tiettyyn rajaan asti ilmaista, jonka jälkeen laskutetaan 

pieni korvaus palvelusta loppuvuonna 2018 luotavan mallin mukaisesti.  
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Vuonna 2019 jatketaan Suomen Ampumaurheiluliiton jäsenseurojen ympäristölupaprosessien edistämistä 

ainakin seuraavilla radoilla: 

• Tahinlammen haulikkorata, Pieksämäki 

• Oronmylly, Parikkala 

• Trap-73, Pyhtää 

• SSG, Sipoo 

• Katinkuru, Pori 

• Rajamäki, Laukaa 

• Oittilansalo, Suonenjoki 

• Matinsuo, Sastamala 

• Nokian ampumarata, Nokia 

• Kiimanneva, Kurikka 

• Hymasin ampumarata, Hausjärvi 

• Kovelon rata, Karkkilan ampujat 

• Jurvan metsästysseuran ampumarata 

• Peränteen metsästys- ja ampumaseuran rata, Ähtäri 

• Hälvälä, Hollola 

 

Lisäksi jatketaan yhteistyön kehittämistä Suomen Metsästäjäliiton, Riistakeskuksen, Suomen 

ympäristökeskuksen, Ympäristöministeriön ja Kuntaliiton kanssa. Tavoitteena on aloittaa ratojen 

ympäristöluvitukseen liittyvä yhteishanke, jolla varmistetaan kaikkien osapuolten resursseja säästävä, 

tehokas ja systemaattinen eteneminen. 

Vuoden 2019 aikana edistetään uusien ratahankkeiden toteutumista (erityisesti Joensuu, Kuopio) ja 

tehdään tiivistä yhteistyötä maakuntien liittojen kanssa ampumaratojen kehittämissuunnitelmien ja 

maakuntakaavoituksen kanssa. 

Olosuhdetyöllä maksimoidaan onnistumisen mahdollisuus ampumaratojen ympäristölupaprosesseissa, 

jolloin turvataan ampumaratojen toiminta. Ylläpitämällä kattavaa ja monipuolista ampumarataverkostoa 

minimoidaan ampumaurheilun ympäristövaikutukset ja saadaan uusia harrastajia lajien pariin ja näin 

kasvatetaan seurojen jäsenmääriä. Keskittämällä ympäristölupiin liittyvä olosuhdetyö ammattilaisille 

seuratoimijoilla on enemmän henkisiä ja taloudellisia resursseja käytettävissä seuratoiminnan 

kehittämiseen. 

 

4.2.1. Ampumaharrastusfoorumi 

 

Ampumaharrastusfoorumi (AHF) on ammuntaa harrastavien järjestöjen yhteenliittymä, jonka tavoitteena 

on turvata ammunnan harrastusmahdollisuudet maassamme myös tulevaisuudessa. SAL on ollut 

Ampumaharrastusfoorumin toiminnassa mukana merkittävässä roolissa alusta alkaen.  

Ampumaharrastusfoorumin tehtävänä on yhteisvoimin vaikuttaa päättäjiin valtakunnallisella, alueellisella 

ja paikallisella tasolla ampumaharrastusmahdollisuuksien turvaamiseksi myös tulevaisuudessa. 

Ampumaharrastusfoorumi pyrkii näin vahvistamaan ja laajentamaan yhteiskunnallista hyväksyntää koko 

ampumaharrastukselle. 

Vuodelle 2019 AHF on ottanut konkreettiseksi tavoitteeksi laatia ohjeet ampumaradan puhdistamiseksi. 
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4.3. Valmentajakoulutus 

Valmentajakoulutusta on toteutettu yhteistyössä tarkkuuslajien lajiryhmän kanssa. Yhteistyö jatkuu myös 

vuonna 2019. Koulutukset jakautuvat yleisosiin ja lajiosiin. Lajiosien järjestämisestä vastaa SAL, yleisosien 

osalta tehdään tiivistä yhteistyötä muiden tarkkuuslajien kanssa Olympiakomitean johdolla.  

I-tason valmentajakoulutusta (VOK1) tarjotaan joka vuosi. Koulutus koostuu kolmesta lähijaksosta ja 

etätehtävistä. Vuonna 2019 I-tason koulutuksen ensimmäinen lähijakso pidetään alustavasti 13.-15.9.2019 

Kuortaneen urheiluopistolla. Tavoitteena on, että kurssille osallistuu yli kymmenen uutta valmentajaa. 

II-tason valmentajakoulutus (VOK2) järjestetään joka toinen vuosi. Vuonna 2019 on kurssivuosi, tarkemmat 

päivämäärät selviävät myöhemmin.  

III-tason valmentajakoulutus (VOK3) alkoi syksyllä 2018 ja jatkuu yleis- ja lajiosilla vuonna 2019. 

Ensimmäiset III-tason valmentajat valmistuvat marraskuussa 2019.  

Lisäksi tavoitteena on saada kaksi valmentajaa valmentajan ammattitutkintoon (VAT) tai valmentajan 

erikoisammattitutkintoon (VEAT) johtavaan koulutukseen sekä 1-2 valmentajaa ISSF:n C- tai B-kurssille.  

Lajivalmentajia, henkilökohtaisia valmentajia ja seuravalmentajia koulutetaan myös leireillä ja 

seurakoulutuksilla. Lisäksi luodaan mentorointimalli, jossa uudet valmentajat saavat tukea 

kouluttautuneemmilta ja kokeneemmilta.  

Valmentajakoulutuksen osallistujamääriä pyritään kasvattamaan muun muassa tehostamalla kursseista 

viestimistä, kannustamalla harrastajia näkemään valmentajan polku yhtenä mahdollisuutena 

ampumaurheilun harrastamiseen ja lisäämällä valmentajuuden arvostusta muun muassa viestinnän 

keinoin.  

Lisäksi vuonna 2019 jatketaan vuonna 2018 käyttöön otettua tukimallia, jossa liitto tukee 

valmentajakoulutustuella jokaista vuoden aikana tason I-III suorittanutta valmentajaa kohti seuraavasti:  

- I-tason suorittaminen 100 euroa 

- II-tason suorittaminen 200 euroa 

- III-tason suorittaminen 300 euroa 

 

4.3.1. Valmennusosaamisen kehittäminen 

 

Tammikuussa 2019 aloitetaan kahden kuukauden mittainen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen 

kehittämisprojekti, jonka lopputuotteena valmentajakoulutuksen sisältöjä kehitetään ja myös 

ampumaurheilukoulun ohjaajakoulutusta uudistetaan. Projektia varten rekrytoidaan osittain TE-keskuksen 

tukemana projektityöntekijä.  

Osallistumme HUY:n järjestämään koulutusten laatuarviointikierrokseen. Tavoitteena on rakentaa 

tulevaisuuden käyttöön laatuarviointi-työkalu, jota voidaan käyttää koulutusjärjestelmän 

itsearviointiin ja vertaisarviointiin.  
 

4.4. Tuomarikoulutus 

Tuomarikoulutuksen tavoitteena on tuottaa ja ylläpitää riittävä määrä osaavia kansallisia tuomareita ja 

teknisiä asiantuntijoita. Kilpailutuomarien hyvällä osaamisen tasolla varmistetaan seurojen kyky järjestää 

eritasoisia hyvin sujuvia kilpailuja. 



11 
 

Tuomarikoulutukset järjestetään lajiryhmäkohtaisesti kilpailutoiminnan yleissääntöjen (KY) ja kunkin 

lajiryhmän sääntökirjoja käyttäen. Tuomarikoulutusta järjestetään vuonna 2019 totuttuun tapaan II- ja I-

tasoilla sekä ylituomarikurssilla. II-tason koulutus siirretään pääosin sähköiseksi kurssiksi vuoden 2019 

aikana.    

Jokainen alue- ja/tai lajijaosto järjestää vähintään yhden I-luokan kilpailutuomarikurssin vuoden 2019 

aikana ja joko vastaa sähköisestä II-tason koulutuksesta tai järjestää II-tason koulutustapahtuman.  

SAL:n kilpailuvaliokunta järjestää vähintään yhden ylituomarikurssin vuodessa kaikissa lajeissa. 

Ylituomarikurssi pidetään 16.3.2019, paikka on vielä avoin. Haulikkojaosto järjestää lisäksi 

kilpailuvaliokunnan luvalla haulikon ylituomarikurssin Oulussa 23.2.2019.  

Practical-, siluetti-, mustaruuti- ja kasa-ammuntajaostot oikeutetaan hoitamaan itse tuomarikoulutuksensa 

käyttäen kilpailutoiminnan yleissääntöjä lajilleen soveltuvin osin.  

Motivoituneille ylituomareille tarjotaan mahdollisuus suorittaa kansainvälinen tuomarikortti sekä sähköisen 

tulospalvelun tuomarikortti (EST).   

Liitto ylläpitää tuomarikortti- ja tasorekisteriä. Vuonna 2018 tähän käytettävä järjestelmä muuttui 

Sporttirekisteristä Suomisportiin, joka mahdollistaa sähköiset tuomarikortit. Sähköisiin tuomarikortteihin 

siirtyminen edellyttää joitakin toimintatapamuutoksia, joiden mahdollisuus ratkaistaan vuonna 2019.  

 

4.5. Kotimaan kilpailutoiminta 

Kansallisen kilpailutoiminnan organisointi, haku- ja myöntämisjärjestelmä ja kilpailutoiminnan koordinointi 

ja kokonaisvaltainen kehittäminen ja valvonta kuuluvat kilpailuvaliokunnalle. Kilpailujärjestelmää 

kehitetään yhteistyössä huippu-urheilun ja lajijaostojen kanssa niin, että se palvelee paremmin 

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

kehitystoiminnassa. Myös vammaisurheilun tarpeet kilpailujen järjestämisessä huomioidaan samoin kuin 

senioriurheilijoiden tarpeet. 

Kilpailutoiminnan avainsanoja ovat mm. nousujohteisuus, turvallisuus, innostavuus, monipuolisuus, 

maakunnallisuus, matala mukaantulokynnys, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.  

Kansallisesti merkittäviä kisojen myöntämisessä painotetaan paikkakuntia ja ratoja, joilla on elektroniset 

ratalaitteet ja tulospalvelujärjestelmä. Seuroja, seuraliittymiä ja alueita rohkaistaan järjestämään uusia 

mielenkiintoisia kilpailumuotoja. 

Kilpailujärjestelmämme tasot ISSF-lajeissa ovat:  

- Seurataso  

- Aluetaso - Avoimet alueelliset kilpailut  

- Ennätyskelpoiset ja sitä vastaavat kilpailut (aina avoimia ja kansainvälisiä kilpailuja) 

- Mestaruuskilpailut 

Seuran sisäiset tai enintään kolmen seuran väliset kisat eivät tarvitse järjestämislupaa. Aluetason kilpailut 

myöntää aluejaosto. Ennätyskelpoiset ja sitä vastaavat kilpailut sekä SM-kilpailut anotaan 

kilpailuvaliokunnalta ISSF-lajeissa, muissa lajeissa ne myöntää lajijaosto. Jaostot toimittavat tiedot 

kilpailuista liiton toimistolle kilpailutoiminnan yleissäännöissä ja ohjeissa mainitussa aikataulussa ja tavalla. 

SM-kilpailut julkaistaan kilpailukalenterissa liiton nettisivuilla. 
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Liitto järjestää vuoden 2019 aikana koulutusta seuroille kilpailujen järjestämiseen ja kilpailu- ja 

tulostiedottamiseen liittyen. Koulutuksen ajankohta tarkentuu seuraavassa luvussa esiteltävän 

tulosjärjestelmäprojektin toteutumisaikataulun mukaan.  

 

4.5.1. Tulosjärjestelmäprojekti 

 

Loppuvuonna 2018 aloitetaan tulosjärjestelmäprojekti, jonka tarkoituksena on vähentää manuaalista työtä 

kilpailujen järjestämisprosessissa ja tulosten käsittelyssä kilpailujen jälkeen. Lisäksi uusi järjestelmä, josta 

käytetään työnimeä KITI, tarjoaa aiempaa huomattavasti paremmat mahdollisuudet erilaisen tilastotiedon 

ja toiminnan lukujen selvittämiseen. Kun tietoa toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta saadaan enemmän, on 

helpompi jatkossa suunnitella ja suunnata toimenpiteitä oikein. 

Tulosjärjestelmäprojekti toteutetaan yhteistyössä reserviläisjärjestöjen kanssa ja osittain yhteistyössä 

Olympiakomitean ja muiden lajiliittojen kanssa.  

 

Projekti jakautuu kolmeen osaan ja se toteutetaan vaiheittain. Painopiste on kilpailua edeltävissä toimissa 

(vaihe 1) ja kilpailun jälkeen tapahtuvissa toimissa (vaihe 3). Kilpailun aikaisiin toimiin (vaihe 2) syntyy 

kuitenkin perusversio, jota voi hyödyntää pienissä, ei-elektronisiin taululaitteisiin ammuttavissa kisoissa 

sellaisenaan. Se ei kuitenkaan sisällä vaativaa lajikohtaisiin kilpailusääntöihin pohjautuvaa määrittelyä ja 

sen mahdollistamia toimintoja. Varsinaisesti kilpailun aikaiset toimet on suunniteltu hoidettavaksi jatkossa 

jo nykyään käytössä olevien lajikohtaisten tulospalveluohjelmien avulla, joista tieto siirretään 

mahdollisimman automaattisesti KITIin. 

Vaihe 1 eli kilpailua edeltävät toimet toteutetaan yhteistyössä Olympiakomitean ja joidenkin lajiliittojen 

kanssa Suomisportiin. Kokonaisuus käsittää kilpailujen tapahtumahallinnan eli ilmoittautumisjärjestelmän, 

joka luo järjestäjälle valmiit osallistujalistat sarjoittain, tarkistaa automaattisesti lisenssin voimassaolon ja 

mahdollistaa osallistumismaksun maksamisen.  

Loppuvuodesta 2018 ratkeavan kilpailutuksen jälkeen aletaan rakentaa vaiheen 3 toimintoja eli palvelua, 

joka mahdollistaa kaikkien lajien kilpailutulosten käsittelyn tilastokelpoiseen muotoon ja tulosten 

syöttämisen kilpailun järjestäjän toimesta mahdollisimman automaattisesti tilastokantaan. Netissä 

julkaistavat tulosluettelot syntyvät ja tilastot päivittyvät samalla automaattisesti. Tilastot tarkoittavat sekä 

urheilijakohtaisia tilastoja että mm. kauden kärkituloksia, Suomen ennätyksiä ja erilaisia ranking- ja 

karsintatulostilanteita, jotka ovat näin paremmin reaaliaikaisia. Tulokset saadaan myös muun muassa 

muunnettua automaattisesti ns. mediamuotoon, jota seura voi hyödyntää lähettäessään tuloksia 

paikallismedialle.  

 

4.5.2. Lapua Eurooppa Cup 

 

Lapua Eurooppa Cup on Euroopan liiton ESC:n alaisuudessa järjestettävä osakilpailusarja, jossa Suomessa – 
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sarjan pääsponsori Lapuan kotimaassa – on perinteisesti järjestetty yksi osakilpailu. Kilpailussa ovat mukana 

25m pistooli- ja 300m kiväärilajit.  

Vuonna 2019 Suomessa järjestetään aiemmista vuosista poiketen pelkästään 300 metrin kiväärilajien 

Eurooppa Cup -kilpailu. Se järjestetään Hollolassa Hälvälän ampumaradalla 18.-21.7.2019, jossa kilpailu 

pystytään järjestämään hyvissä olosuhteissa elektronisiin taululaitteisiin.  

Kilpailujen järjestelyt hoidetaan pääosin talkoovoimin, mutta SAL:n toimisto tukee järjestelyjä joiltakin osin. 

Kilpailun budjetissa tähdätään pieneen voitolliseen tulokseen. 

4.6. Nuorisotoiminta 

 

Ampumaurheilun nuorisotoiminta on lasten ja nuorten tarpeisiin mitoitettua monipuolista toimintaa, joka 

tukee kasvua pienestä ampumaurheilijasta isoksi ihmiseksi. Seuroissa on nuorten osaamiseen ja vastuuseen 

perustuva toimintakulttuuri. Ampumaurheilussa lasten urheiluun tarjotaan seuroissa sopivat olosuhteet ja 

välineet sekä niiden saatavuus mahdollistavat tavoitteiden toteutumisen. 

Ampumaurheilijan polun jalkautus seurojen toimintaan 

Ampumaurheilijan polun tarkoituksena on antaa urheilijalle ja valmentajalle suuntaviivoja siitä, kuinka tulisi 

harjoitella ja mihin pitäisi missäkin ikäluokassa keskittyä. Sen kirjaimellinen noudattaminen ei vielä tee 

huippuampujaa, mutta luo edellytykset sille. Ainahan urheilussa pitää olla mukana oma intohimo 

tekemiseen, ja se tulee urheilijasta itsestään, sitä ei kukaan muu pysty hänelle antamaan. 

 

Kuvaus ampumaurheilijan polusta 
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4.6.1.  Tehoryhmät 

 

Nuorten tehoryhmävalmennus kuuluu kiinteänä osana huippu-urheilun valmennustoimintaan. 

Yläkoululeiritykset (Kisakallio ja Tanhuvaara), urheilulukiot ja urheiluakatemiat toimivat osana ammunnan 

valmennusjärjestelmää. Nuorten tehoryhmätoiminta tukee n. 15–22-vuotiaita lahjakkaita urheiluampujia ja 

heidän seurojaan valmennuksessa ja valmennuksen suunnittelussa. Urheilijat valitaan testileirin kautta 

kerran vuodessa. Ryhmä on omakustanteinen. Lajivalmentajien rooli toiminnan tukemisessa on tärkeä.  

Vuoden 2019 aikana tehoryhmätoimintaa on haulikossa (trap ja skeet), kiväärissä, pistoolissa ja liikkuvassa 

maalissa. Tehoryhmätoiminta perustuu pienryhmätoimintaan. Pienryhmät leireilevät 3-5 kertaa kaudessa. 

Tehoryhmät kokoontuvat yhteiselle fysiikkaleirille 25. - 27. tammikuuta Kisakallion urheiluopistolle. 

Yhteisleiri pidetään myös kesäkuussa sekä testileirit loka-marraskuussa. Leirit ovat omakustanteisia. 

Tehoryhmävalmentajat ovat koulutuksessa 1-2 kertaa kaudessa. Yhteistyötä tehoryhmien ja päätoimisten 

lajivalmentajien kanssa lisätään. 

 

4.6.2. Yläkoululeiritys 

 

Yläkoululeiritys tarjoaa myös nuorelle ampumaurheilijalle mahdollisuuden opetella huippu-urheilijan 

elämää jo kouluvuoden aikana. Leirityksessä (4-5 x 4vrk) yhdistetään tavoitteellinen koulunkäynti ja 

päivittäisen urheilutoiminnan kehittäminen leiritystoiminnan avulla. Toimintaa on toteuttamassa eri 

tahojen ammattilaisverkosto, jonka päätehtävä on tarjota tukea kokonaisvaltaisesti nuoren urheilijan 

arkipäivään. Leirillä opetellaan taidot ja tuodaan työkalut taitojen kehittämiseen ja niitä harjoitellaan ja 

toteutetaan leirien välisellä ajalla jokapäiväisessä arjessa. 

Tarkoituksena on tukea urheilijan ympärillä olevaa tukiverkostoa, eli kehitystyötä tehdään urheilijan lisäksi 

yhteistyössä kodin, koulun ja seuran kanssa. Painopisteenä leiritysjärjestelmässä ovat koulu ja opiskelu, 

elämäntaidot sekä urheilullinen kehittyminen.  

Kisakallion ja Tanhuvaaran Yläkoululeiritykset ovat osa Olympiakomitean Yläkoulutoimintaa ja pohjautuvat 

Olympiakomitean Urheiluakatemiaohjelman asiantuntijaryhmän määrittelemiin sisältösuosituksiin. 

 

4.6.3.  Kultahipputoiminta 

 

Alueille nimetyt kultahippuvastaavat aktivoivat ja varmistavat ampumaurheilukoulujen kultahippu-

toimintaa, niin että jokaisella alueella järjestetään yhteistyössä alueen kultahippuvastaavan ja seurojen 

kanssa avoimia alueellisia kilpailuja ilma- ja ruutiaseiden tukisarjoissa sekä seuroista osallistutaan 

aktiivisesti kultahippufinaalitapahtumiin. Lisäksi kultahippupäälliköt markkinoivat ja organisoivat seuroille 

suunnattuja ohjaajakoulutuksia sekä auttavat ampumaurheilukoulujen käynnistämisessä alueillaan.  

Seurakäynneillä (ml. kultahippuseurat) käydään ampumaurheilijan polkuun liittyviä koulutuksia, tuetaan 

seuroja käynnistämään kehittämishankkeita omien tarpeidensa ja liiton strategian suuntaisesti sekä 

aktivoidaan seuroja osallistumaan liiton tai alueen järjestämiin koulutuksiin. Lajivalmentajan alue-

/seurakäynneillä lisätään lajiosaamista ja innostusta. 

Kultahippuseurojen osaamista varmistetaan myös seuran kultahipputoiminnan ilma-aseampumakortti-

koulutuksilla ja kultahippuraportoinnilla. Kultahippuseurojen toimintaa seurataan mm. osana SAL:n 

seurojen vuosi-ilmoitusta.  
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Kultahippuvastaavat ovat:  

Etelä-Suomi:   Kimmo Loponen 

Häme:   Sami Haume                                  

Itä-Suomi:   Heikki Pääkkönen                       

Kaakkois-Suomi:  Pekka Heiskanen                        

Keski-Suomi:   Tarja Sorri                            

Lappi:   Atso Sipola                                     

Lounais-Suomi:  Juhani Forsman                           

Pohjanmaa:   Marko Mäkelä                              

Pohjois-Pohjanmaa:  Leena Korhonen 

 

4.6.4. Ampumakoulutoiminta ja ohjaajakoulutus 

 

Päätavoitteena nuoriso-, alue- ja seuratoiminnassa on nuorisotoimintaa toimeenpanevien seurojen määrän 

lisääminen sekä uusien ampumaurheilukoulujen käynnistäminen ja ampumaurheilukouluissa harrastavien 

lasten ja nuorten määrän kasvattaminen. Hyvänä tavoitteena on 100 ampumaurheilukoulua 100 

ampumaurheiluseurassa, kun SAL täyttää 100 vuotta. 

Ampumaurheilukoulutoiminnan tukeminen 

Nuorten harrastajamäärien lisääminen vaatii sitä, että koulutetaan vuosittain motivoituneita ohjaajia ja I – 

II-tason valmentajia, jotka siirtävät tietotaidon käytäntöön seurantoiminnassa. Seuran järjestämä 

ampumaurheilukoulu on paras tapa aloittaa urheiluammunnan harrastaminen.   

Seurojen ampumaurheilukoulutoimintaan on tarjolla lajiesitteitä sekä ilmapistoolin ja -kiväärin 

perustekniikan oppaita. Lisäksi seuroille suositellaan ampumaurheilukouluvakuutuksen hankkimista. Lasten 

ampumaurheiluharrastuksen aloittamista varten kehitetyn kultahipputoiminnan tarkoitus on antaa alle 14-

vuotiaille mahdollisuus olla mukana seura- ja kilpailutoiminnassa. Tukiammunnan, kultahippujen 

kilpailujärjestelmän, ohjaajakoulutusten ja SAL:n nettisivuilta löytyvän ampumaurheilukoulumateriaalin 

myötä lasten ampumaurheilukoulutoiminnan järjestäminen tehdään seuroille mahdollisimman helpoksi. 

Liiton verkkosivuille lisätään tapahtumakalenteri, johon kootaan tiedot kaikista ampumaurheilukouluista 

Suomessa. Ampumaurheilukouluja järjestävät seurat ilmoittavat oman kurssinsa tiedot suoraan kalenteriin, 

jonka tarkoituksena on helpottaa lajin pariin tulevia uusia harrastajia löytämään sopiva paikka harrastuksen 

aloittamiseen. Seuroja kannustetaan käyttämään ampumaurheilukoulujen ilmoittautumisissa Suomisportia, 

joka toimii samalla markkinointikanavana harrastusta etsiville lapsille ja vanhemmille.  

Kouluyhteistyö osana ampumaurheilukoulutoimintaa ja lajimarkkinointia 

Ampumaurheilu on mukana liikuntajärjestöjen ala- ja yläkouluille suunnatussa kampanjassa ”Lisää 

harrastamisen mahdollisuuksia kouluihin!” Kampanjassa koulut järjestävät monipuolisia liikuntapäiviä. 

Käytännön järjestelyistä sovitaan paikallistasolla koulun ja urheiluseuran kesken. 

Pääsääntöisesti kouluyhteistyön aloittaminen lähtee ampumaurheiluseuroista. Kouluille on järkevää mennä 

ennen kaikkea laseraseilla (Noptel, Scatt ja haulikkosimulaattorit). Toki on myös mahdollista kutsua 

koululaisryhmiä vierailemaan ampumaurheiluseurojen kotiradalla ja kokeilemaan vaikkapa oikeaa 

ilmakivääri- tai ilmapistooliammuntaa. Lajiesittelyssä voi apuna käyttää myös Pete Patruuna -

älypuhelinsovellusta, jonka voi ladata sovelluskaupasta ilmaiseksi.  

Ampumaurheiluseura ottaa yhteyttä kouluihin. Lähestymisen tulee tapahtua sulassa sovussa. Yhteistyö 

vahvistaa ampumaurheiluseuran imagoa paikkakunnalla. Ampumaurheilua esitellään myös turvallisuuden 
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näkövinkkelistä. Lapsista ja opettajista voi löytyä innokkaita seuratoimintaan osallistuvia 

ampumaurheilukoululaisia ja ohjaajia. Kanava kouluihin aukeaa, jolloin tietoa ampumaurheilusta voidaan 

viedä eteenpäin säännöllisesti.  

Ohjaajakoulutus lisää laatua 

Ampumaurheilukoulujen toimintaa tuetaan ohjaajakoulutuksella. Ohjaajakoulutuksen kautta hakeudutaan 

myös ampumaurheilun valmentajakoulutuksiin. Ohjaajakoulutus ja valmentajakoulutus muodostavat 

loogisen kokonaisuuden nuorten ohjaamisessa ja valmentamisessa urheilijan polun mukaiseen 

kehittymiseen. 

Ohjaajakoulutus muodostuu kahdesta osasta siten, että ensimmäisessä osassa koulutetaan yleisosa ja 

innostetaan sekä sitoutetaan ohjaajat ampumaurheilukoulutoimintaan ja toisessa osassa koulutetaan 

ampumasuorituksen teknistä osaamista. Jokaisella SAL:n alueella järjestetään vähintään yksi 

ohjaajakoulutus vuoden aikana. Ohjaajakoulutus toteutetaan myös haulikkolajeissa uudistetulla 

materiaalilla.  

Tammikuussa 2019 käynnistettävässä valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämisprojektissa uudistetaan 

yhtenä kehityskokonaisuutena ampumaurheilukoulun ohjaajatutkinto I.  

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. 

 

4.6.5. 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 

aikavälin 1.1.–31.12. 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.  

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 myös Kultahippuampujan passin 2018-2019 yhteydessä olevalla ilma-

aseampumakorttitutkinnolla.  

Uudet tukiammunnan säännöt 2019 ja ohjeistukset 

Uudistuneet Kultahippusäännöt (lokakuu 2018) on tehty tukemaan lasten kehitystä matkalla ilman tukea 

ammuttaviin sarjoihin. Sääntöjen tarkoituksena on mahdollistaa lasten ja nuorten ampumaurheiluharrastus 

jo siinäkin vaiheessa kasvua, kun fyysiset ominaisuudet eivät vielä riitä lajeissa käytettävien välineiden 

kannatteluun ilman tukea. Ei ole myöskään tarkoituksenmukaista pitäytyä vastapainojen enimmäismäärissä 

koko sen ajan, jonka säännöt mahdollistavat, vaan tukea lapsen kehitystä esimerkiksi vähentämällä 

tukipainoja (vastapainotukisarjoissa) taitojen karttuessa. On myös suotavaa ja mahdollista siirtää kehittyvä 
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lapsi/nuori ylempään sarjaan aiemmin kuin olisi pakko, jotta harrasteen tuoma haasteellisuus säilyy. Näin 

tuemme paremmin hänen kehittymistään ampujana. 

Kultahippufinaalit 2019 

Kultahippufinaali ilma-aseilla järjestetään Salossa 27.-28.4. Kilpailun järjestelyistä vastaa Salon Seudun 

Ampujat. Ruutiasefinaali järjestetään Hyvinkäällä 27.7. Kilpailujen järjestelyistä vastaavat Keski-Uusimaan 

Ampumaseura, Mäntsälän Urheilijat ja Hyvinkään Metsästys- ja Ampumaseura. 

Ruutipuolen Kultahippualuekilpailuista ja muista valituista kilpailuista rakennetaan Lapua Kultahippu Cup, 

jonka yhteistyökumppanina on Nammo Lapua. Lapua palkitsee parhaita ampujia ja seuroja kauden jälkeen. 

Cup-kilpailusta tiedotetaan liiton internetsivuilla. 

 

4.7. Lajimarkkinointi  

 

Lajimarkkinointia tehdään pääsääntöisesti paikallisten ampumaseurojen kanssa osallistumalla erilaisille 

messuille ja näyttelyihin eri puolilla maata.  Tapahtumissa markkinoidaan ampumaurheilua järjestämällä 

simulaattoriammuntaa (Noptel, Scatt, SimWay Hunt, Laser Shot) ja jakamalla esitteitä ja tietoa 

lähiseuroista.   

Vuoden 2019 tapahtumia ovat muun muassa:  

- Educa-messut, 25.-26.1.2019 Messukeskus, Helsinki 

- Liikunnan ja terveystiedon opettajien opintopäivät, Turku 1.-2.2.2019 

- Go Expo, 15.-17.3.2019 Messukeskus, Helsinki 

- Sportec, Gymtec, Welltecmessut 27.-28.3.2019 Pirkkahalli, Tampere 

- Ampumaseurojen PR- ja lajiesittelytapahtumat paikallistasolla mm. koulu-seura -yhteistyö. 

- SAL 100 ampumaurheiluviikot touko- ja elokuussa. 

 

Ampumaurheiluliitto on mukana valtakunnallisessa ”Lisää harrastamisen mahdollisuuksia kouluihin" 

kampanjassa. 

 

5. Huippu-urheilu 

5.1. Päämäärä ja tavoitteet 

 

Suomen Ampumaurheiluliiton huippu-urheiluvalmennuksen päämääränä on suomalaisen ampumaurheilun 
kehittäminen ja ohjaaminen kansainväliselle tasolle.  
 
Tavoitteet: 

• vähintään 3 maapaikkaa Tokion para- ja olympiakisoissa 2020 lajeihin kivääri, trap, skeet ja 
paralympia kivääri 

• menestyminen maailmancupkilpailuissa, ilma-aseiden EM-kilpailuissa Kroatian Osijekissa, Euroopan 
kisoissa Valko-Venäjän Minskissä sekä ruutiaseiden EM-kilpailuissa Italiassa, joissa jaetaan 
maapaikkoja olympiakisoihin 

• edellytysten luominen uusien huippujen kehittymiselle Pariisin olympiakisoihin 2024 
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Keskeisimmät keinot: 
• systemaattisesti johdetun valmennuksen ja harjoittelun tehostaminen vuosien 2019-2020 aikana 
• kohdennettu tuki parhaille urheilijoille siten, että he saavuttavat valmiudet taistella vuonna 2019 

olympialaisten maapaikoista ja mitaleista Tokiossa 2020 
 
Huippu-urheilun kärkihankkeet:  

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

parhaassa valmennuksessa” 
• Parhaille urheilijoille mahdollisuus harjoitella kovissa kansainvälisissä ryhmissä 
• Valmennuskeskusyhteistyön vahvistaminen 
• Urheiluakatemiatoiminnan kehittäminen 
• Urheilijapolun valintavaiheen valmennuksen tehostaminen nuorten tehoryhmässä 

 

 
 

5.2. Valmennusorganisaatio  

 

5.2.1. Valmennuksen johtaminen ja valmentajat 

 
Huippu-urheilutoiminnan painopiste on olympialajeissa ja IPC:n paralympialajeissa.  
 
Huippu-urheilutoiminnan tavoitteena vuonna 2019 on ylläpitää SAL:n osaavien valmentajien laatu ja määrä 
sillä tasolla, että pystymme tarjoamaan parasta mahdollista valmennusta ja ohjausta huippu-
urheilijoillemme. Huippu-urheiluampujan tueksi rakennamme hyvän tukipalveluverkoston. 
 
SAL:n liittojohtoinen valmennusorganisaatio: 

• valmennuksen johtaja 
• lajien päävalmentajat ja lajivalmentajat 
• nuorten maajoukkuevalmentajat 
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• tehoryhmävalmentajat 
• tukipalveluhenkilöstö 

 
Valmennuksen johtajalla on kokonaisvastuu  

• huippu-urheilun toiminnan ja -talouden johtamisesta, suunnittelusta ja kehittämisestä  
• yhteistyöstä huippu-urheilun sidosryhmien kanssa 

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

 
Valmennusorganisaatio 2019  

 

 

Trap 

Päävalmentajana toimii Kari Kopra, päävalmentaja vastaa trapin valmennuksen kokonaisuudesta. 
Lajivalmentajana trapissa ja kaksoistrapissa toimii Pekka Maunula aikuisten ja nuorten maajoukkueessa. 
Maunula vastaa lisäksi trapin paralympiavalmennuksesta. 
 
Skeet 

Päävalmentajana toimii Tom Alderin. Hän vastaa A-maajoukkueen toiminnasta, skeetin 
valmennuslinjauksista ja kansainvälisestä kilpailutoiminnasta. Pentti Saari jatkaa nuorten ja B- 
maajoukkueen valmentajana. 
 
Kivääri 

Päävalmentajana, para-valmennuksen koordinaattorina ja TSUA:n kiväärinvalmentajana toimii Pirjo Peltola. 
Lajivalmentajana ja nuorten valmentajana toimii Mikko Mattila.  
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Pistooli 

Päävalmentajana toimii Timo McKeown. Hän osallistuu myös TSUA:n päivittäisvalmennukseen pistoolin 
osalta. Juhani Forsman toimii TSUA:n valmentajana, tehoryhmä- ja nuorten valmentajana. 
 
Liikkuva maali 
Päävalmentajana toimii Ville Häyrinen. Hän vastaa liikkuvan maalin valmennuksesta ja lajin kehittämisestä. 
 

5.2.2. Asiantuntijapalvelut ja tukihenkilöt 

 
Suomen Ampumaurheiluliiton keskeisin tuki perustuu suhteeseemme Olympiakomiteaan ja sieltä 
valmennuksen tehostamistukeen. Valmennuskeskus- ja urheiluakatemiayhteistyöllä saamme lisää 
resursseja käyttöön asiantuntijatoiminnalle. 
 
Psyykkinen valmennus 

Psyykkistä valmennusta jatketaan olympiatuen urheilijoilla ja syvennetään osaamista seuraavan kauden 
aikana. Kaikilla olympiaryhmän urheilijoilla on nimetty henkilökohtainen valmentaja, lisäksi on vuoden 
aikana 3-4 yhteistä tapaamista Kisakallion urheiluopistolla ryhmän kanssa siten, että kaikki liiton 
lajivalmentajat ja urheilijoiden henkilökohtaiset valmentajat ovat mukana.  Resurssien mukaan on tavoite 
laajentaa ohjelmaa vuonna 2019 siten, että koulutusta saisivat kaikkien olympialajien A-maajoukkueen 
urheilijat. Lisäksi luomme perusopetusohjelman koko maajoukkueelle nettikoulutuksena. Psyykkisen 
valmennuksen johtoryhmä koordinoi valmennukset. Teemme myös yhteistyötä eri urheiluakatemioiden 
kanssa, sitä kautta saamme lisää valmentajia ja resursseja niille, jotka eivät saa olympiatukea. 
 
KIHU:n ampumatekniikan seurantamittaukset 

Kiväärilajien seurantamittauksia jatketaan siten, että perustestaukset tehdään maajoukkueurheilijoille 
KIHU:lla Jyväskylässä 4-5 kertaa vuodessa erillisen suunnitelman mukaisesti. Testaus ja seuranta on 
tiiviimpää kärkiurheilijoiden kanssa. KIHU:n testien lisäksi teemme seurantatestejä Noptel- ja Scatt-testien 
avulla. KIHU:n tutkija Simo Ihalainen analysoi ja antaa palautteet testeistä urheilijoille ja valmentajille, 
minkä perusteella tehdään muutoksia harjoittelussa. 
 
Haulikon ampumatekniikan seurannan mittauslaitetta kehitetään haulikon kansainvälisillä leireillä kauden 
aikana. Mittauksista ja kehittämisestä vastaa KIHU. 
 
Ase- ja patruunatestaus 

Testivastaavana maajoukkueella toimii Veijo Sivula. Aseet ja patruunat testataan pääasiassa Sivulan omalla 
testiradalla Jyväskylässä. Ampujat lähettävät aseet hänelle ennakolta tehdyn suunnitelman mukaisesti. 
Lisäksi hän on mukana valmennusleireillä testaamassa ja huoltamassa aseet. Lapuan Schönebeckin 
tehtaalla käydään 2-4 kertaa vuodessa testaamaan aseet ja niille sopivimmat patruunat. Testien jälkeen 
testatut patruunasarjat toimitetaan Lapualle. Lapua lähettää patruunat Veijo Sivulalle, joka jakaa patruunat 
ennakkoon tehdyn listan mukaan Lapuan yhteistyösopimuksen ohjeita noudattaen. Sivula vastaa siitä, että 
patruunoiden lähettäminen, jakelu ja säilytys tapahtuu aselakien mukaisesti. Ilma-aseiden ja patruunoiden 
testausta tehostetaan seuraavalle kaudelle. Laajennetaan resurssien mukaisesti testausta pistoolilajeille. 
Ase- ja patruunatestauksessa käytetään lajien välistä yhteistyötä siten, että parhaat asiantuntijat ovat 
käytössä. 
 
Lääkäri ja terveyspalvelut 
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Ampumaurheiluliiton virallinen lääkäri on Esa Liimatainen. Olympiatuen urheilijoilla on lisäksi käytössä 
HUY:n lääkärit, fysioterapeutit ja muut terveydenasiantuntijat. Urheiluakatemioissa on lisäksi käytettävissä 
erilliset lääkäripalvelut ja fysioterapeuttiverkostot akatemioiden urheilijoille. Joukkueen hierojana toimii 
Mikko Saarinen, joka on paikalla leireillä ja kisoissa erillisen ohjelman mukaisesti. 
 
Näköfysiologia 

Optikon erikoispalvelut ampujille saamme yhteistyöllä Lahden Silmäaseman kanssa. Asemalla on 
erikoislaitteet, jotka soveltuvat ampujien näön määrittämiseen. Palvelu on tarjolla kaikille jäsenille. 
 
Fyysisen kunnon testit, ohjelmointi ja seuranta 

Fyysinen kunto testataan ISSF-lajien maajoukkueampujilla kerran vuodessa Kisakallion Urheiluopistolla. 
Testeistä vastaa Kisakallion valmennuksen kehittäjä Anne Rikala. Testitulokset käydään läpi testin jälkeen 
sekä lähetetään kaikille. Tulosten mukana seuraa ohjeet, mitä ominaisuutta pitää kehittää ja mikä vaatii 
lisää harjoittelua. Kiväärin ja pistoolin leireillä syksyn aikana Kisakalliossa käydään tarkemmin 
valmennusohjeet läpi. Haulikkolajeilla ohjeista vastaa Mikko Saarinen, joka toimii kaikkien lajien hierojana 
ja erityisesti haulikon fyysisen kunnon kehittäjänä ja valmentajana. 
 

5.3. Valmennuskeskustoiminta 

 
SAL-valmennuskeskus on Kisakallion Urheiluopisto  

• ilmakivääriharjoittelu, kilpailutoiminta, valmentajakoulutus sekä Inkoon kivääri- ja pistoolileirien 
majoitus, koulutus, yläkoulutoiminta, fyysisen kunnon testaus sekä muu tukitoiminta.  

 
Tanhuvaaran Urheiluopistossa järjestetään lisäksi kiväärin leirejä ja yläkoulutoimintaa. 
 
Osallistutaan Kivikon ”Napakympin” ampumakeskuksen suunnitteluun. Kivikon ampumakeskus voi tarjota 
erinomaisen valmennuskeskuksen lähivuosina.   
 

5.4. Urheiluakatemiaohjelma 

 

Ammunnan painopisteakatemiat ovat Turun Seudun Urheiluakatemia ja Päijät-Hämeen Urheiluakatemia. 
Nuoret urheilijat ohjataan opiskelemaan Turkuun, jossa on mahdollisuus keskittyä ampumaurheilun ohella 
opintoihin korkeakouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Samalla on mahdollisuus kaksoisuran 
luomiseen. Kun urheilee huipputasolla, on mahdollista opiskella sivussa räätälöidyn opetusohjelman avulla 
ja valmistua myös ammattiin.  
 
Ampumaurheilun yläkouluohjelman kautta Tanhuvaaran Urheiluopistolla ja Kisakallion urheiluopistolla 
opetetaan urheilijoita näkemään kaksoisuran mahdollisuudet ja ohjataan heitä jatko-opintoihin Turkuun. 
Yläkoululeirit antavat valmiudet nuorten maajoukkuetta varten. 

 

5.4.1. Luotilajien urheiluakatemiatoiminta Turussa  

 
Vuoden 2017 alusta on aloitettu mittava, pitkäaikainen yhteistyö Turun Seudun Urheiluakatemiaan (TSUA) 
kanssa. Ampumaurheilu on yksi TSUA:n painopistelajeista. Lajeina ovat kiväärin ja pistoolin olympialajit 
sekä paralympia-valmennus. Akatemiatoimintaa kohdistuu ensisijaisesti toisen asteen ja korkea-asteen 
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koulutuksissa oleville urheilijoille. Tämän lisäksi organisoidaan urheilulukiotoimintaa.  
 
Tavoitteena on, että maajoukkueen ampumaurheilijat harjoittelevat, opiskelevat ja asuvat Turussa, mikä 
mahdollistaa myös kaksoisuran kaikilla opiskelun tasoilla. A-maajoukkue harjoittelee yhdessä Kupittaalla 
silloin, kun urheilijat eivät ole ulkomaan leireillä tai kisoissa. Nuorten maajoukkuetoiminta on myös samalla 
tavalla keskitetty Turkuun. Lisäksi ns. ei-opiskelevat ampumaurheilijat liiton valmennusryhmistä keskittävät 
valmennuksensa myös Turkuun. TSUA:lla on käynnissä neljän vuoden projekti ”Kohti Tokiota”. 
Urheiluakatemian valmentajayhteisö on osaamiskeskus, joka on valmentajien yhteinen työtila, ja josta 
valmentajat saavat hyötyä omalle kehittymiselleen päästessään jatkuvaan ammattimaiseen 
vuorovaikutukseen vertaisyhteisön kanssa. 
 
Nuorten olympiavalmentaja Pirjo Peltola toimii Turun Urheiluakatemian kiväärin lajivalmentajana, lisäksi 
hän on myös kiväärin päävalmentaja. HUY käy vuosittain valmentajan kanssa kehityskeskustelut akatemian 
toiminnasta. Valmennus on maajoukkuevalmennustasoa, mikä valmistaa ampujaa menestymään 
kansainvälisissä isoissa. 
 
Turun Urheiluakatemian kautta urheilijat saavat seuraavat palvelut:  

• Urheiluakatemian valmennuspalvelut, testit ja seurannan TSUA:n ja KIHU:n toteuttamina 
• fysiikkavalmentajan, fyysisten testien kehittämisen ja seurannan, jonka toteuttavat TSUA yhdessä 

Kisakallion urheiluopiston kanssa 
• psyykkisen valmennuksen, lääkäripalvelut, hieronta/fysioterapia- ja ravitsemuspalvelut  
• asumispalvelut 

 
Yhteistyötä tehdään yli lajirajojen, mm. muiden tarkkuuslajien kanssa. 2019 Turun kaupunki tukee 
urheiluakatemiatoimintaa hankkimalla elektronisia taululaitteita Kupittaan radalle, jonka jälkeen harjoittelu 
ja kilpailujen järjestäminen on entistä sujuvampaa. Tavoitteena on, että 1.1.2019 on uudet taululaitteet 
käytössä. 
 

5.4.2. Haulikkolajien urheiluakatemiatoiminta Lahdessa   

 
Haulikkolajien osalta toiminta tiivistetään Päijät-Hämeen Urheiluakatemiaan. Trap-lajien 
harjoittelutoiminta keskitetään Orimattilaan ja Lahteen sekä skeet-lajien urheilutoiminta keskitetään 
Lahteen ja Sipooseen. Tavoitteena on saada apua asiantuntijapalveluihin. Ohjelmaan kuuluvat mm. ohjattu 
fyysinen harjoittelu, fysioterapia- ja hierontapalvelut sekä psyykkinen valmennus. 
 
Trapin ja Orimattilan ampumaradan vastuuvalmentajina toimivat maajoukkuevalmentajat 
olympiavalmentaja Kari Kopra ja lajivalmentaja Pekka Maunula. Paratrap-valmennus on integroitu 
Orimattilan radalle muun maajoukkueen kanssa, Pekka Maunula toimii myös paratrapin lajivalmentajana. 
Päivittäisvalmennus on tällä tavalla kunnossa sekä aikuisten että nuorten osalta. 
 
Pääosa haulikkolajien harjoittelusta tapahtuu kuitenkin ulkomailla. Pitkäaikaisena tavoitteena on yhteinen 
harjoittelukeskus ulkomailla. Tällä hetkellä leirit ovat pääasiassa Malagassa ja Kyproksella ja Portugalin 
Algarvessa.  

 

5.4.3. Muu urheiluakatemiatoiminta 

 
Muissa akatemioissa harjoittelevien urheilijoiden valmennuksen järjestelyissä autetaan 
päivittäisvalmennuksen suunnittelussa ja seurannassa. Akatemioista keskeisimpiä ovat URHEA, Tampereen 
Urheiluakatemia, Kuopion Urheiluakatemia ja Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemia. Tavoitteena on 
toiminnan keskittäminen.  
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5.5. Yhteistoiminta puolustusvoimien kanssa 

 
Puolustusvoimat valmentaa Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen palveluksessa olevia huippuampujia 
sekä Urheilukoulussa varusmiespalveluksensa tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavia 
urheilijoita. Kansainvälisellä huipputasolla olevilla urheilijoilla on mahdollisuus hakeutua erityisiin urheilija-
aliupseeritehtäviin. Näissä tehtävissä urheilijalla on mahdollisuus lähes kokopäiväiseen valmentautumiseen. 
 
Tämä toiminta tukee merkittävästi liiton valmennusjärjestelmää ja toiminta suunnitellaan sopimaan 
mahdollisimman hyvin yhteen SAL:n leiri- ja kilpailuohjelman kanssa. Valmennuksessa tehdään tiivistä 
yhteistyötä, yhteisiä leirejä ja kilpailuja puolustusvoimien ryhmien ja Urheilukoulun kanssa. Nuorten 
ryhmän urheilijoita, myös tyttöjä, kannustetaan hakemaan Urheilukouluun. 

 

5.6. Olympia-, paralympia- ja ISSF-lajien valmennus 

 
Huippu-urheilun valmennusta ja valmennusjärjestelmää kehitetään tiiviissä yhteistyössä Olympiakomitean 
huippu-urheiluyksikön kanssa hyödyntäen sen tarjoamat uudet toimintamallit ja mahdollisuudet 
tiiviimpään yhteistyöhön eri lajien ja lajiryhmien välillä. 
 
Valmennusryhmiin valitaan ne potentiaaliset urheilijat, joilla arvioidaan olevan edellytykset kehittyä 
huippu-urheilijoiksi sekä menestyä olympiakisoissa ja muissa arvokilpailuissa.  
 
Maajoukkueurheilija:  
• 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) 
 
Maajoukkueurheilijalla on oltava tulostaso, asenne, motivaatio ja henkilökohtaiset panostukset riittävällä 
tasolla huipulle kehittymisen varmistamiseksi. Urheilijalla on henkilökohtainen valmentaja ja hän raportoi 
harjoittelunsa eLoggerin avulla valmentajalle. Urheilijan valmentautuminen on suunnitelmallista, 
pitkäjänteistä ja ammattimaista.  
 
Valinnoissa valmennusryhmiin huomioidaan yllä olevan lisäksi  

• vuoden 2018 MC- ja arvokilpailutulokset 
• vuoden 2018 SM-kilpailutulokset, kotimaiset ja kansainväliset näyttökilpailut 
• vuoden 2017 paras maailmancup- tai arvokilpailutulos (voidaan huomioida) 
• urheilijan tulostaso kansainvälisten kilpailutulosten tilastovertailussa  

 
Paralympiaryhmiin kuuluvilla on oltava kansainvälinen ampumaurheilun vammaluokitus. 
 
Tarkemmat valintaperusteet valmennusryhmiin 2019 löytyvät osoitteesta 
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/huippu-urheilu/valintaperusteet-maajoukkueryhmiin/. 
 
Valmennusryhmät 2019 ja niiden leiri- ja kilpailuohjelmat löytyvät liiton internetsivuilta 
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/huippu-urheilu/valmennusryhmat/.  Leiri- ja kilpailuohjelmat 
ovat myös toimintasuunnitelman liitteenä.  
 
Kaikilta SAL:n eri maajoukkueisiin ja arvokisoihin valittavilta urheilijoilta edellytetään SAL:n 
urheilijasopimuksen allekirjoittamista sekä joukkuesääntöjen noudattamista. Myös muihin kansainvälisiin 
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kilpailuihin, joihin edellytetään liiton tekemää ilmoittautumista, lähteviltä urheilijoilta edellytetään SAL:n 
urheilijasopimuksen allekirjoittamista. 
 
SAL:n eettistä ohjelmaa ja antidoping-ohjelmaa noudatetaan kaikilla tasoilla huippu-urheilussa. Antidoping-
koulutusta annetaan kerran vuodessa fyysisten testien yhteydessä Kisakallion urheiluopistolla 
lokakuun lopussa kaikille maajoukkueurheilijoille. Lisäksi ajankohtaistietoa jaetaan kerran vuodessa eri 
lajiryhmille kevään leireillä. 
 

5.6.1. Olympia- ja paralympialajit 

 
Kauden kilpailutavoite on voittaa vähintään 3 maapaikkaa Tokion para- ja olympiakisoihin 2020, lajeihin 
kivääri, trap, skeet sekä paralympiakivääri. 
 
Valmennuksen painopistealueet 

Huippu-urheiluohjelma edistää vastuuntuntoista ja eettisesti kestävää huippu-urheilutoimintaa. Ohjelma 
korostaa urheilijoiden kokonaisvaltaista kehittymistä huomioimalla siviilielämän (mm. opiskelu) 
vaatimukset ja tukemalla huippu-urheilijan ammatti- ja elämänuraa urasuunnittelulla. 
 
Vuoden 2019 valmennuksen kehittämisen pääteemat kaikissa lajeissa ovat: 
• systemaattisuus ja suunnittelu 
• harjoittelun seuranta 
• urheilullisuus 
• vahva psyyke 
• suoriutumista edistävä ravinto ja elämän tavat 
• taktiikka 
• valmentajien tapaamiset 
• verkkotapaamiset 
 
1. Lajiharjoittelu 
Henkilökohtaista kokonaissuunnittelua ja seurantaa parannetaan. Otetaan entistäkin paremmin huomioon 
harjoittelun ja levon suhde, kesäleiritystä tehostetaan. eLoggerilla, Kihun testeillä ja kenttämittauksella 
seurataan harjoittelua, taidon kehittymistä ja vireystilaa. Leiri- ja kilpailupalautetta kehitetään edellisen 
kauden kokemuksien pohjalta. Haulikon tekniikka-analyysia kehitetään KIHU:n johdolla.  
 
2. Psyykkinen valmennus 
Jatketaan psyykkistä valmennusta olympiaryhmän kanssa. Tavoitteena resurssit huomioituna laajentaa 
vuoden kuluessa psyykkistä valmennusta koko A-maajoukkueelle. Perusopetus koko maajoukkueelle 
mahdollistetaan nettikoulutuksen avulla.  
Psyykkinen valmennus tarkoittaa urheilijan kokonaiselämäntilanteen huomioimista valmennuksessa, hänen 
psyykkisen hyvinvointinsa tukemista, suoritusitsetunnon ja -luottamuksen vahvistamista sekä itsensä 
johtamisen ja hallinnan taitojen opettamista. 
 
3. Fyysinen valmennus ja lihashuolto 
Fyysiset testit Kisakallion urheiluopistolla 1-2 kertaa vuodessa. Fyysisten testien perusteella 
henkilökohtaisen valmennuksen ohjaamista jatketaan. Testien perusteella tehdään yksilölliset ohjelmat, 
opastetaan ja seurataan ohjelmien toteutumista. 
 
4. Taktinen osaaminen 
Kilpailuanalyysit tehdään kilpailusuorituksen jälkeen. Taktinen osaaminen: kilpailuihin valmistautuminen, 
toiminta kilpailujen aikana, maajoukkuevalmentajat ja psyykkiset valmentajat vastaavat toteutuksesta. 
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5. Valmentajien tapaamiset ja osaamisen jakaminen 
Tehdään lajivalmentajan, urheilijan ja henkilökohtaisen valmentajan yhteistyö saumattomaksi. Lisätään  
henkilökohtaisten valmentajien ja seuravalmentajien kouluttamista leireillä ja seurakoulutuksilla.  
Verkkotapaamiset säännöllisesti kuukausittain: jaetaan parhaat toteutukset, raportoidaan urheilijoiden 
tilanteesta ja kehittymisestä. 
 
6. Ravintovalmennus 
Ravintokoulutus, henkilökohtainen ohjelma olympiaryhmän ampujille. Muille ryhmäkoulutusta. 
 
7. Nuorten huippu-urheilun valmennusjärjestelmän kehittämistä jatketaan 
Lisätään osallistumista kansainvälisiin kilpailuihin, harjoittelua lisätään ja kehitetään kansainvälisten 
vaatimustason mukaisiksi. Parhaat nuoret harjoittelevat leireillä aikuisten maajoukkueen kanssa. 
Parhaat nuoret osallistuvat MC-kilpailuihin, kun tulokset ovat vaaditulla tasolla. Nuorten ryhmän urheilijaa 
kannustetaan hakemaan puolustusvoimien Urheilukouluun. 
 
Lajien valmennus 

Trap 
Päätavoite on aikuisilla yksi henkilökohtainen ja yksi joukkuemitali EM-kisoista, maailmancupeista kaksi 
mitalia, Euroopan kisoista yksi mitali. Lisäksi EM-kisoista nuorten henkilökohtainen mitali ja joukkuemitali.  
 
Toiminta on keskitetty Lahden seudulle, Orimattilan ja Hälvälän ampumaradoille. Päivittäisvalmennuksessa 
ovat säännöllisesti mukana molemmat lajivalmentajat. Trapin A-maajoukkueet leireilevät kootusti 
tammikuussa Espanjassa, helmikuussa Kyproksella, maaliskuussa Portugalissa ja huhtikuussa Italiassa, 
lisäksi arvokisojen viimeistelyleirit. 
 
Nuorten maajoukkue järjestää leirit FF-Oderissa Saksassa ja osallistuu IJSC-kilpailuihin Porpetossa Italiassa 
ja Orimattilassa sekä osallistuu nuorten maailmancupiin Suhlissa Saksassa.  
 
Painopisteet valmennuksessa ovat: koko kauden harjoitusmäärien lisääminen ja finaali eli yhden patruunan 
harjoittelu. Lisäksi harjoittelun tehostaminen kilpailukaudella leirityksellä, jotta saataisiin paras tulos 
pääkilpailuissa. Tavoitteena on parempi harjoittelun rytmittäminen; kovia ja helppoja jaksoja sekä levon ja 
rasituksen suhde. Psyykkisen valmennuksen tehostaminen koko trap maajoukkueelle. Fyysisen 
valmennuksen tehostaminen Mikko Saarisen avustuksella. 
 
Para trap 
Lokakuussa on päätavoitteena MM-kilpailut Sydneyssä, Australiassa tavoitteena yksi mitali. Parhaat para-
ampujat osallistuvat A-maajoukkueen mukana leireille, tammikuussa Espanjassa ja huhtikuussa Italiassa. 
Maailmancupin kilpailuihin osallistutaan helmi-maaliskuussa. Valmennustoiminta on integroitu trapin 
maajoukkueen kanssa.  
 
Skeet 
Päätavoite on yksi mitali Euroopan kisoista, yksi mitali haulikon EM-kisoista sekä kaikista maailmancup-
kisoista yksi mitali. Lisäksi korkeakouluopiskelijoille on tänä vuonna Universiadit Napolissa, tavoitteena yksi 
mitali. Kilpailutoiminnassa on tavoite kilpailuttaa isompaa määrää ampujia siten, että kaikki riittävän hyvän 
tulostason saavuttaneet urheilijat saavat mahdollisuuden kilpailla maailmancupeissa. 
 
Trapin kotimaan valmennustoiminta kesän osalta on keskitetty Lahden seudulle ja skeetin osalta Hälvälän 
radalle. Kansainvälinen leiritoiminta aloitetaan Malagan leirillä tammikuun alussa, loput ulkomaan leireistä 
pidetään Kyproksella. Valmennuksen henkilökohtaiseen ohjelmointiin keskitytään. Lisätään kesälle yhteisiä 
maajoukkueleirejä Hälvälän radalla, missä ammutaan kauden viimeinen maailmancup elokuussa.  
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A- ja B-maajoukkueet harjoittelevat muutamat talven leireistä yhdessä. Huolehditaan, että 
maajoukkuevalmentajilla on jatkuva käytännön valmennusyhteys joukkueen kanssa koko kauden aikana. 
 
Nuorten maajoukkueeseen kuuluu uusia ampujia. Heidän päätavoitteena on kehittyä nuorten 
kansainväliselle tasolle kahden vuoden päästä. Valmennustoimintaan kuuluu ulkomaan leiri sekä pääasiassa 
kotimaan leirejä. Nuorten IJSC Cupin kautta EM-kisoihin. 
 
Kivääri 
Tavoite on yksi henkilökohtainen ja yksi joukkuemitali EM-kisoista ja yksi henkilökohtainen mitali 
maailmancupin kilpailuista. 
 
Toiminta on keskitetty Turkuun, TSUA yhteistyö. Maajoukkue harjoittelee yhdessä vuoden aikana Turussa 
kansainvälisten kilpailujen välillä. Tavoitteena, että mahdollisimman moni maajoukkueampujista asuu ja 
harjoittelee Turussa. Myös opiskelevat urheilijat pyritään keskittämään Turkuun. Ensi vuoden aikana 
valmistuu uusi asuntola lähelle Kupittaan ampumarataa.  Kotimaan ampumavalmennus on talvella 
pääasiassa Kupittaan radalla. Olosuhteet paranevat uusilla taululaitteilla. Kiväärin asiantuntijatoiminta on 
keskitetty Turun Seudun Urheiluakatemiaan. 
 
Vuoden valmennussuunnitelma tehdään henkilökohtaisesti parhaiden ampujien kanssa, huolehditaan 
harjoittelun ja levon oikeasta suhteesta. Kihun tekniikkaseurannan testeillä sekä Noptel-testeillä 
parannetaan valmennuksen laatua. Talven aikana A-maajoukkue käy kahdella ulkomaan leirillä, Etelä- 
Afrikassa helmikuussa ja huhtikuussa Etelä-Euroopassa. Maailmancup- ja arvokisoihin valmistaudutaan 
erillisillä valmistavilla leireillä. Kisojen jälkeen ampujien henkilökohtaista tekniikan ja kilpailun analysointia 
kehitetään. 
 
Para kivääri  
Päätavoitteena on menestys maailmancupin kilpailuissa ja Australian MM-kilpailuissa. Tavoitteena on 
vähintään yksi mitalisija sekä toinen maapaikka Tokion paralympialaisiin. 
 
Paralympiaryhmän kivääriampujien leiritys pidetään Keuruulla ja Jyväskylässä; viime mainitussa on käytössä 
myös KIHUn suoritustekniikkatestaus sekä ase- ja patruunatestaajan palvelut. 
 
Pistooli 

Tavoitteena on päästä takaisin arvokilpailutasolle siten, että pistooli on edustettuna ilma-aseiden EM-

kilpailuissa Osijekissa kolmen ampujan joukkueella sekä ruutiseiden EM-kisoissa Bolognassa 6 urheilijalla: 

kaksi aikuista, yksi juniori, kolme iso- ja vakioampujaa. Nuorten maailmancup Suhl kolme urheilijaa. Lisäksi 

tavoitteena on kaksi ampujaa Eurooppa Cupin finaaliin.  

Maajoukkue leireilee erilaisilla kokoonpanoilla yhteensä 9 kertaa. 5 kertaa Kupittaalla, 3 kertaa Kisakalliossa 
ja Inkoossa ja kerran Karstulassa. Alkuvuosi ollaan Kupittaalla, jotta saadaan riittävästi ruutiaseella 
harjoittelua maailmancupeihin. Toukokuussa siirrytään Inkooseen, jossa on tulevalla kaudella uusi 20-
paikkainen pistoolirata, jossa 10 elektronista taulua. Syksyllä siirrytään takaisin Kisakallioon. Karstulan leiri 
on tarkoitus pitää yhdessä Norjan ja Saksan maajoukkueiden kanssa. 
 
Leirien painopiste on urheilijan hyvässä yksittäisessä suorituksessa. Leireillä järjestetään leirikilpailut sekä 
perus- että finaalikilpailun merkeissä. Scatt-analyysi on tarkoitus järjestää jokaiselle maajoukkueurheilijalle 
kuukauden välein, kehittymisen seuraamiseksi. Sampo Kettunen vastaa pistoolilajien psyykkisestä 
valmennuksesta.  
 
Kilpailuihin lähettämisen perusteena toimii riittävän korkea suorittamisen taso. 
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Maajoukkueessa on mukana kuurourheilija Klaus Tupi. 
 

5.6.2. ISSF:n ei-olympialajit 

 
ISSF:n ei-olympialajeissa kauden päätavoite on ruutilajien EM-kisat Italiassa. Osallistutaan Eurooppa Cupin 
kisoihin tavoitteena finaaliin pääsy. 
 
Kivääri 300 m 
Kilpailutoiminnan tavoitteet ovat Eurooppa Cupin kisojen kautta mahdollisimman isolla ryhmällä finaaliin. 
Lisäksi tavoitteena menestyminen EM-kisoissa Italian Tolmezzossa. Joukkueen realistinen tavoite on 
yhteensä kolme mitalia. Tavoite on rauhoittaa keskikesän kilpailutoimintaa siten, että urheilijat pystyvät 
keskittymään päätavoitteeseensa, EM-kisaan. 
 
Leiritys ja valmennustoiminta tapahtuu leireillä Puolustusvoimien kanssa. Osallistumme Hälvälässä 
järjestettäville PV:n 300 m:n leireille. Kiväärin muun maajoukkueen ampujat osallistuvat 300 m toimintaan, 
mikäli leirit sopivat ohjelmaan.  
 
Iso- ja vakiopistooli 
Päätavoitteena on vuoden 2019 Eurooppa Cupin kilpailut ja EM-kilpailut Italian Tolmezzossa.  
 
Iso- ja vakiopistoolin valmennustoiminta toteutetaan pistoolimaajoukkueen kanssa leiriohjelman 
mukaisesti. Alkuvuoden leirit ovat Kupittaalla Turussa. Toukokuussa siirrytään Inkooseen, jossa on tulevalla 
kaudella uusi 20-paikkainen pistoolirata, jossa 10 Megalink-taulua. Syksyllä siirrytään takaisin Kisakalliolle. 
Karstulan leiri on tarkoitus pitää yhdessä Norjan ja Saksan maajoukkueiden kanssa. 
 
Kaksoistrap 
Kaksoistrapin valmennus- ja kilpailutoiminta toteutetaan integroituna muihin haulikkolajeihin. 
Osallistutaan harkinnan mukaan kaksoistrapin arvokilpailuihin, mikäli laji järjestetään haulikon EM-
kilpailuissa Italiassa.  
 
Liikkuva maali 
Tavoite on yksi henkilökohtainen ja yksi joukkuemitali EM-kilpailuista.  
 
Maajoukkueohjelmaan kuuluu viisi kansainvälistä kilpailua ja leiritykset kotimaa + ulkomaa. Joukkue on 
rungoltaan nuori, leirien yhteyteen ajoittuvilla harjoitusjaksoilla panostetaan ryhmäharjoitteluun ja uusien 
harjoitusmallien tuomiseen jokaisen urheilijan arkeen. Leirien kautta haetaan harjoitteita ja kohtia jokaisen 
omassa ammunnassa, johon kotiharjoittelussa tulee panostaa. Leirivuorokausia on suhteessa budjettiin 
melko paljon, mutta toisaalta muun ajan urheilijat harjoittelevat yksin kotiradoillaan. Suunnitteilla leiri 
Dohassa talvella yhdessä Qatarin ja Ranskan kanssa. 
Kansainvälisten kilpailujen, ja sitä kautta saatavien kovien starttien kautta haetaan arvokilpailuissakin 
tarvittavaa rutiinia. MM 2020 on Chaterouxissa Ranskassa, jossa käydään kesällä ampumassa esikisat. 
 

5.7. Muiden SAL:n kilpailulajien valmennus 

 

Vuoden 2018 aikana aloitettiin muiden SAL:n kilpailulajien valmennusjärjestelmän suunnittelu, jota 

jatketaan vuoden 2019 aikana. Toistaiseksi kasa-ammunnan, mustaruudin, practicalin ja siluetin valmennus 

on tapahtunut lajijaostojen toimesta. Tähän tuodaan vuodelle 2019 yhteisiä elementtejä, joita näiden lajien 

valmennuksessa voidaan hyödyntää. Erityisesti practical on ilmaissut tahtonsa olla luomassa kehittyvää 
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järjestelmää. Muut lajit ovat kehittämisessä mukana sopivaksi katsomallaan tavalla tai liittyvät myöhemmin 

halutessaan mukaan. 

 

Tavoitteena laajennettavalla valmennusjärjestelmällä on kehittää huippu-urheilijoiden osaamista myös 

muissa SAL:n kilpailulajeissa monipuolisesti suunnitelmallisen valmennuksen keinoin, jotta saavutetaan 

maailman kärki ja pysytään siellä. 

 

Liittojohtoisella koordinaatiolla varmistetaan lajien välisten synergioiden hyödyntäminen ja resurssien 

tehokas käyttö. Vuosi 2019 kuluu vielä valmennusjärjestelmää rakentaessa. Kehittäminen aloitetaan 

kokoamalla valmennusorganisaatio ja miettimällä toimivat rakenteet, joilla varmistetaan koordinaatio lajien 

välillä. Tämän jälkeen syntyneellä organisaatiolla suunnitellaan varsinaiset toimenpiteet vuodelle 2019 ja 

tuleville vuosille.  

 

Yhtenä tavoitteena vuodelle 2019 on valmentajien osaamisen kartoitus ja osaamisen varmistaminen myös 

jatkossa kehittymissuunnitelmien avulla.   

 

Valmennuksen käynnistämiseen varataan liiton budjetissa rahaa, joka alkuvaiheessa kohdennetaan 

erityisesti valmentajien ja asiantuntijoiden kuluihin. Mahdollisen urheilijatuen jakaminen myöhempinä 

vuosina edellyttää jakoa A-maajoukkueeseen ja B- tai haastajatason joukkueeseen, sillä tukea voidaan 

kohdentaa vain parhaille urheilijoille.  

 

5.8. Kansainväliset kilpailut 

 

Keskeisimmät kansainväliset kilpailut vuonna 2019 ovat seuraavat: 

Arvokilpailut 
 
ISSF lajit 
16.-25.3. EM Osijek, Kroatia, ilma-aseet 
19.-30.6.  Euroopan kisat Minsk, Valko-Venäjä 
3.-9.7.  Universiadit Napoli, Italia, kaikki lajit 
8.-15.7. EM Gyenesdias, Unkari, liikkuva maali 
3.-17.9. EM Lonato, Italia, haulikko lajit 
12.-23.9. EM Bologna, Italia, kivääri ja pistooli (25m ja 50m) 
22.-27.9. EM Tolmezzo, Italia, kivääri 300m 
IPC lajit 
(ei tiedossa) MM, Sydney, Australia  
Practical 
3.-11.8. MM Ruotsi, kivääri 
8.-14.9. EM Serbia, pistooli 
Siluetti 
3.-11.8.2019  EM Ranska 
Mustaruuti 
10.-18.8. EM Sarlóspuszta, Unkari 
Kasa-ammunta 
12.-22.7. MM Kanada 
5.-15.8. MM Etelä-Afrikka, pistelajit 
 
ISSF maailmancup kivääri- ja pistoolilajit 
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20.-28.2.  MC New Delhi, Intia 
23.4.-1.5.  MC Peking, Kiina 
25.5.-1.6.  MC München, Saksa 
26.8.-3.9.  MC Rio de Janeiro, Brasilia 
ISSF maailmancup haulikkolajit 
15.-25.3.  MC Acapulco, Mexico 
5.-15.4.  MC Al Ain, Yhdistyneet arabiemiraatit 
7.-17.5.  MC Changwon, Korea 
11.-22.8.  MC Lahti, Suomi  
8.-15.10.  MC finaali, Al Ain, Yhdistyneet arabiemiraatit, kaikki lajit 
 
IPC maailmancup 
 MC kivääri Al Ain, Yhdistyneet arabiemiraatit (helmi-maaliskuu) 
 MC haulikko Al Ain, Yhdistyneet arabiemiraatit (helmi-maaliskuu) 
 MC haulikko Kroatia (päivämäärä auki) 
 
Nuorten maailmancup 
6.-16.6.  NMC Lima, Peru 
12.-20.7. NMC Suhl, Saksa 
 
IJSC haulikkolajien nuorten kansainvälinen kilpailusarja 
1.-7.7. IJSC Orimattila, FIN 
12.-20.7. IJSC/NMC SUHL, GER 
18-21.5. IJSC Porpetto, ITA 
 
Lapua Eurooppa Cup 300 m 
14.-18.5. EC Århus, Tanska 
18.-21.7. EC Lahti; Suomi 
13.-16.8. EC Thun, Sveitsi 
9.-12.10 EC Châteauroux, Ranska 
Lapua Eurooppa Cup 25 m 

− ei vielä tiedossa 
 
European Youth League 

− karsinta: ei vielä tiedossa 
− loppukilpailu Budapest, Unkari 

 
Maaottelut 

− ei vielä tiedossa. 

 

6. Järjestötoiminta 

6.1. Hallinto 

 

SAL:n päätösvaltaa käyttävät SAL:n kokous ja liittovaltuusto. Toimeenpanovaltaa ja tietyissä asioissa myös 

päätösvaltaa käyttää liittohallitus. Liittokokous järjestetään kahden vuoden välein. Liittovaltuusto 

kokoontuu kahdesti vuodessa ja liittohallitus noin kerran kuussa. 
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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 Olympiakomitean 

sääntöjen mukaisesti sekä edustaa liittoa.  

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.  

Vuoden 2019 aikana jatketaan vuonna 2017 aloitettua hallinnon tehostamista, jossa pyritään vähentämään 

hallinnolliseen työhön kuluvaa resurssia muun muassa sähköistämällä ja automatisoimalla tiettyjä toimia ja 

siirtämään panoksia liiton perustoimintaan – ampumaurheilun edistämiseen ja kehittämiseen, liikkeen 

lisäämiseen. Vuoden 2018 alussa käyttöön tullut Suomisport-palvelu rakentuu edelleen, painopiste on 

siirtymässä liittopalvelutasosta seurapalvelutasolle. Suomisport mahdollistaa edeltäjäänsä Sporttirekisteriä 

monipuolisempia palveluja sekä seurojen että liiton käyttöön.  

Vuoden 2019 alkupuolella tavoitteena on saada käyttöön myös kilpailujen järjestämiseen liittyviä uusia 

työkaluja, josta kerrottiin tarkemmin luvussa 4.5.1. 

Lisäksi liiton sisäistä toimintaa kehitetään muun muassa järkeistämällä toimintatapoja ja selkeyttämällä 

vastuunjakoa eri toimijoiden välillä. Vuonna 2019 alueiden hallinnollista työtä kevennetään, kun 

aluejaostojen kirjanpito ja maksuliikenne siirretään liiton toimistoon – samaan tapaan kuin nykyisin 

toimitaan lajijaostojen kanssa. Aluejaoston vastuuhenkilö (puheenjohtaja tai tähän nimetty muu henkilö) 

tarkastaa ostolaskut ja toimittaa myyntilaskuista laskutusperusteet liiton toimistoon taloussihteerille. 

Alueiden pankkitilit lopetetaan ja rahat siirretään liiton tileille omille kustannuspaikoilleen. 

Kolmantena kehittämisen osa-alueena on rahoitus muun muassa oman varainhankinnan panostusta 

lisäämällä ja tuotteistamalla palveluja.  

 

6.2. Viestintä 

 

Suomen Ampumaurheiluliiton 100-vuotisjuhlavuosi näkyy viestinnässä koko vuotta leimaavana teemana. 

Juhlavuoden ohjelmasta on tarkemmin luvussa 6.4. Päätapahtumista ja koko juhlavuodesta tehdään 

videokooste. Juhlavuosi näkyy sosiaalisessa mediassa myös 100 parasta muistoa/asiaa ampumaurheilusta -

videosarjan kautta. Tähän haastatellaan kaikenikäisiä ihmisiä, urheilijoita, valmentajia, ex-urheilijoita, 

seuratoimijoita, seurajohtajia, sidosryhmien edustajia jne. Videot ovat enintään minuutin mittaisia. 

Juhlavuotta varten on tehty myös erillinen SAL100-video, joka julkistetaan tammikuussa.  

Erityisesti seuroille ja liiton sisäisille sidosryhmille suunnattu sähköinen uutiskirje lähetetään kerran 

kuukaudessa. Uutiskirjeet toteutetaan SiteLogicin työkalulla.  

Mediatiedottamista tehdään erityisesti kilpailuista. Liitto lähettää vuositasolla yli 170 mediatiedotetta. 

Mediaan päin suuntautuvassa tiedottamisessa pääkanavana käytetään tiedotuspalveluita ja toissijaisesti 

omia kanavia. Omissa kanavissa panostetaan entistä vahvemmin sosiaaliseen mediaan. Vuoden 2019 

aikana järjestetään mediatapaaminen, johon kutsutaan median edustajia tutustumaan ampumaurheiluun 

ja urheilijoihin.  
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Kotimaan kilpailutiedottamisen tukijalkana ovat kilpailuja järjestävät seurat, joiden rooli on ratkaiseva 

ampumaurheilun näkyvyyden kasvun saavuttamisessa. Seurojen osaamista viestintäasioissa tuetaan 

järjestämällä kisajärjestäjille suunnattu koulutus, jonka yhtenä osiona on kilpailu- ja tulostiedottaminen.  

Kilpailujen ohella medialle tarjotaan aktiivisesti myös muita aiheita esimerkiksi kiinnostavista persoonista ja 

ajankohtaisista asioista ampumaurheilussa.   

Viestinnän vaikuttavuutta seurataan jatkuvasti mediaseurannalla, jonka toteuttaa Meltwater. 

Mediaseuranta päivitetään joka arkipäivä liiton verkkosivuille. Lisäksi Sponsor Insight tekee 

vuosiyhteenvedon. 

Ulkoisille sidosryhmille viestimisessä hyödynnetään median ohella suoria kontakteja tahoihin, joihin 

haluamme vaikuttaa. Vaikuttamistyöstä on tarkemmin luvussa 6.3. 

Sosiaalisen median aktiivista käyttöä liiton viestinnässä jatketaan. Tavoitteina ovat osana muuta viestintää 

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

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

tapahtuvilla asioilla, ihmisillä ja ilmiöillä. 

Kaikessa viestinnässä noudatetaan tasa-arvoisuutta ja huomioidaan niin miehet, naiset, pojat ja tytöt kuin 

vammaisampumaurheilukin. 

 

6.2.1. Julkaisutoiminta 

 

Urheiluampuja-lehden julkaisu jatkuu painettuna ja sähköisenä vuoden 2019 aikana. Lehdessä käsitellään 

monipuolisesti ampumaurheilun asioita ja säännöllisesti myös ympäristö-, rata- ja lakiasioita sekä 

yhdenvertaisuus- ja antidopingteemoja.  

Lehti ilmestyy viidesti vuoden 2019 aikana: helmikuussa, toukokuussa, heinäkuussa, syyskuussa ja 

joulukuussa. Kaikki numerot ilmestyvät sekä painettuina että sähköisinä näköisversioina. Heinäkuun 

numero on liiton 100-vuotisjuhlanumero. SAL100-teema näkyy Urheiluampuja-lehdessä historiajuttuina läpi 

vuoden kuten jo vuonna 2018. Olympia- ja paralympiamitalisteja tuodaan esiin lehdessä muistojen lisäksi 

juhlavuoden teeman kautta. Lisäksi lehdessä toteutetaan Ampuu tähtien kanssa -juttusarja. 

 

6.2.2. Ampumaurheilijat tutuiksi -videoprojekti #roadtotokyo 

 

#roadtotokyo on vuonna 2017 aloitettu Suomen Ampumaurheiluliiton videosarja, jossa tutustutaan hieman 

lajiemme urheilijoihin, heidän taustoihin ja ajatuksiin lajin tiimoilta. Sarjan tavoitteena on tuoda tuloksista 

tutuille nimille kasvot ja nostaa esiin upeita urheiluampujiamme. 

Videot myös tuovat sisältöä SAL:n Facebookiin, josta niiden jakaminen on helppoa. Videoita linkitetään 

myös urheilijoiden profiiliteksteihin, jolloin ne laajentavat tekstin ja numeroiden antamaa kuvaa.  

Vuonna 2019 jatketaan uusien urheilijoiden kanssa ”naamat tutuksi” -pätkiä vastaavalla toteutuksella 

(myös kisatapahtumien yhteydessä) ja hyödyntämisellä kuin vuonna 2017 ja 2018. 

• Lisä nettisivujen urheilijaprofiileihin, mediatiedotteisiin, nostoina kisaennakoihin  

• Sisältöä someen ja nettisivuille muutenkin   

• Apua seuroille / urheilijoille itselleen myös omaan ja lajinsa markkinointiin 
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6.3. Vaikuttamistyö  

 

6.3.1. Kansallinen vaikuttaminen 

 

Kansallisen vaikuttamisen tavoitteena on ampumaurheilun toimintaedellytysten varmistaminen ja 

urheilulajimme arvostuksen lisääminen. Painopistealueet Ampumaurheiluliiton laaja-alaisessa 

yhteiskuntavastuullisessa työssä ovat olosuhdetyössä, lainsäädäntöön liittyvissä toimissa sekä itse 

liikuntaan ja urheiluun liittyvissä toimissa.  

Liitto on asiantuntijaroolissa erityisesti ase- ja ampumarata- sekä ympäristölakiasioissa. Yhteistyötä tehdään 

sisäministeriön, ympäristöministeriön sekä Ampumaharrastusfoorumiin kuuluvien muiden 

ampumatoimintaa harjoittavien tahojen kanssa. Ampumaharrastusfoorumista on tarkemmin luvussa 4.2.1.  

Liikuntapoliittista vaikuttamista tehdään myös yhteistyössä Olympiakomitean kanssa. 

Vaikuttamistyötä tehdään viestintä- ja vaikuttamissuunnitelman tukemana. Vuoden 2019 aikana 

hyödynnetään erityisesti 100-vuotisjuhlavuotta ja sen tarjoamia mahdollisuuksia kohtaamisiin sidosryhmien 

kanssa.  

 

6.3.2. Kansainvälinen vaikuttaminen 

 

Kansainvälistä vaikuttamista jatketaan vuoden 2019 aikana sekä EU-tasolla että kansainvälisten liittojen 

tasolla. Tavoitteina on lajin toimintaympäristön varmistaminen, arvostuksen nostaminen ja suomalaisen 

osaamisen markkinointi ja kehittäminen.  

EU-asedirektiivin asiantuntija liitolla on dosentti Jorma Jussila. EU-vaikuttamista tehdään kiinteässä 

yhteistyössä kaikkien ampumaharrastustoimintaa harjoittavien tahojen kanssa. Yhteistyöelimenä toimii 

Ampumaharrastusfoorumi. 

SAL 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. Henkilöitä esitetään kansainvälisiin tehtäviin niin 

ISSF:n ja ESC:n kuin myös muidenkin kansainvälisten ampumaurheilulajien organisaatioihin.  

Suomalaisia onkin runsaasti kansainvälisten organisaatioiden luottamustehtävissä.  

Vuosina 2019-2020 SAL vastaa Nordic Shooting Regionin (NSR, Pohjoismaiden ampumaurheiluliitto) 

johtamisesta, kun liitolla on sekä puheenjohtajuus että pääsihteeriys.   

 

6.4. SAL 100 vuotta 

 

Ampumaurheiluliitto saavuttaa vuonna 2019 merkkipaalun: Liitto täyttää 100 vuotta. Juhlavuoden ohjelma 

rakentuu kolmen päätapahtuman ympärille 

• Juhlavuoden avaustilaisuus 18.1. Helsinki (erityisesti ulkoisille sidosryhmille) 

• Haulikkolajien maailmancup 13.-23.8. Lahti 

• Pääjuhla 31.8. Tampere 

Juhlavuoden päättää Grande Finale 26.-27.10.2019 Kisakalliossa Lohjalla.  
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Vuonna 2018 kuvattu SAL100-juhlavideo valmistuu juhlavuoden alkuun mennessä ja julkistetaan 

tammikuussa mahdollisesti jo Urheilugaalassa. Videota hyödynnetään juhlavuoden muissakin tapahtumissa 

ja viestintätoimenpiteissä. 

Kalle Virtapohjan kirjoittama SAL100-historiateos julkistetaan pääjuhlan yhteydessä elokuun lopussa. 

Tunnelmapaloja saadaan vuoden varrella Urheiluampuja-lehdessä historiajuttujen muodossa. 

Urheiluampujan heinäkuussa ilmestyvä numero on 100-vuotisteemanumero.  

Juhlavuoden visuaalista ilmettä tukemaan hankitaan sekä liiton päätapahtumissa että alueellisissa 

tapahtumissa hyödynnettävää materiaalia, kuten surf flag -lippuja ja esitteitä, sekä valituissa tilaisuuksissa 

jaossa olevia jakotuotteita. Alueet kierrättävät materiaalia alueensa tapahtumissa. Seurojen ja alueiden on 

mahdollista omalla kustannuksellaan tilata liiton koordinoimana juhlavuoden valikoituja pientuotteita. 

Lisäksi liiton yhteistyökumppanin kanssa kaavaillaan laajempaa mallistoa vaate- ja varustepuolelle.  

Varainkeruutuotteena toimii urheilun Unelma-arpa, johon tulee ampumaurheiluaiheinen ulkoasuversio 

huhtikuussa alkavalle myyntikaudelle. 

SM-mitaleista tulee juhlavuodelle oma versio, joka saattaa sellaisenaan tai hieman muokattuna jäädä 

pysyvämmin käyttöön. 

Toukokuussa ja elokuussa järjestetään SAL100-ampumaurheiluviikko, jolloin radoilla pidetään avoimia ovia 

ja tutustutetaan uusia ihmisiä ampumaurheilun pariin teemalla kaveri mukaan radalle. Tavoitteena on 

juhlavuoden kunniaksi myös, että ampumaurheilukouluja vuonna 2019 on sadassa seurassa.  

Liitto kannustaa seuroja ja alue- ja lajijaostoja järjestämään erilaisia juhlavuoden tapahtumia ja tempauksia.  

 

6.5. Talous 

 

Talousarvio perustuu liittovaltuuston keväällä 2018 vahvistamiin maksuihin: seuran jäsenmaksu liitolle on 

26 €/hlö, kilpailulisenssi 40 €, harrastelisenssi 25 €, seniorilisenssi 19 € ja nuorisolisenssi 13 €. 

Talousarvion loppusumma on 2 254 911 € ja se päätyy 1 339 € ylijäämään. 

Liitto hakee opetus- ja 

kulttuuriministeriöltä 728 000 

euron suuruista toiminta-

avustusta. Muut suurimmat 

tulolähteet liitolle 

muodostavat 

jäsenmaksutuotot 675 000 €, 

lisenssituotot 220 300 €, 

yhteistyösopimukset 201 800 

€ ja Olympia- ja 

Paralympiakomiteoiden 

avustukset, jotka budjetin 

laatimishetkellä arvioitiin 

alustavasti 199 000 euroksi. 
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Liiton kulurakennetta on muutettu jo vuodelle 2018 muun muassa toimiston uudelleenjärjestelyn ja 

kiinteiden kulujen karsimisen myötä siirtämällä painotusta järjestötoiminnasta harrasteliikuntaan. 

Ympäristö- ja olosuhdetyön kokonaisuus on merkittävä panostus harrasteliikuntaan. Järjestötoiminnassa 

liiton toimiston muutto tammikuussa 2018 säästää merkittävästi vuokrakustannuksia, joiden säästö 

konkretisoituu vuonna 2019 ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan muuttokulujen aiheuttaman 

kertaluontoisen menolisäyksen jälkeen. Liiton satavuotisjuhlavuosi näkyy kuitenkin merkittävästi vuoden 

2019 kustannuksissa nostaen järjestötoiminnan kuluja selvästi vuodelle 2019.  

Kulut jakautuvat kolmeen päätoimialaan: harrasteliikunta, huippu-urheilu ja järjestötoiminta.  

Harrasteliikunta sisältää myös nuorisotoiminnan ja järjestötoiminta sisältää useita laskentakohteita: 

hallinto, viestintä, julkaisutoiminta, kansainvälinen toiminta ja muu järjestötoiminta, johon lukeutuvat myös 

100-vuotisjuhlavuoden kulut. Juhlavuoden kulut ovat talousarviossa 90 212 euroa.  

 

 

Suurimpana yksittäisenä 

kululajina liiton 

toiminnassa ovat 

henkilöstökulut 670 483 €, 

jotka vievät 29 % koko 

toiminnan kuluista. Muut 

suuret kululajit ovat 

urheilija- ja 

valmentajatuet 493 250 € 

sisältäen myös 

lajijaostoille maksettavat 

jaostotuet sekä matka- ja 

majoituskulut 439 400 €. 

Kulujen muodostus 

kululajeittain on esitetty 

oheisessa kaaviossa.  
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Liitto tukee seuroja erilaisten koulutusten ja aluejaostotoiminnan kautta. Aluejaostoja tuetaan toiminnan 

laadun ja laajuuden perusteella. Toiminta-avustuksen suuruus perustuu aluejaoston seuroille järjestämään 

koulutus-, valmennus- ja kilpailutoimintaan. Mittareina ovat muun muassa koulutustilaisuuksien, 

tapahtumien ja leirien määrät sekä osallistujien lukumäärät. Lisäksi tukeen vaikuttavat seurojen 

jäsenmäärän, lisenssien ja kultahippuvakuutuksien määrän kehitys sekä toiminnan toteutuminen suhteessa 

suunnitelmaan että alueen varallisuus. Avustukset maksetaan kaksi kertaa vuodessa: maalis- huhtikuussa ja 

loka-marraskuussa. Osa taloudellisesta tuesta voidaan ohjata liittojohtoisen aluekouluttajan tai -

valmentajan toiminnan tukemiseen.   

Liitto maksaa kaikkien lajien kansainvälisten liittojen jäsenmaksut sekä rahoittaa lajijaostojen toimintaa 

perusmäärärahalla, joka kattaa hallinnolliset kulut. Niille jaostoille, jotka eivät ole liiton 

valmennusjärjestelmän piirissä, maksetaan lisäksi jaostotukea, jonka voi käyttää valmennus- ja 

kilpailutoiminnan kehittämiseen. 

 

7. Lajijaostojen toimintasuunnitelmat 

 

7.1. Kivääri 

 

Yleistä 

Kiväärijaoston tavoitteena on kehittää ja toimeenpanna seurojen järjestäminä mielenkiintoisia 

kilpailutapahtumia kivääriampujille.  

Pyritään saamaan kilpailut/tapahtumat sellaisiksi, että niihin saadaan yleisöä seuraamaan ampujien 

loistavia urheilusuorituksia. 

 

Hallinto 

Jaoston jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa.  

Erovuoroisten jäsenten tilalle ehdotetaan jäsenet liiton järjestämässä Grande Finalen kiväärin 

lajiparlamentissa. Parlamentin päätösehdotus esitetään SAL:n hallituksen vahvistettavaksi.  

Toimikauden aikana jaosto kokoontuu 2-4 kertaa. Näiden suunniteltujen kokousten lisäksi jaosto 

kokoontuu tarvittaessa asioiden niin vaatiessa. Kokoukset pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään 

suurempien ampumaurheilutapahtumien, kansallisten kilpailujen tai SM- kilpailujen yhteydessä, joissa 

jaoston jäsenet ovat jo muutenkin edustettuna.  

Tarpeen vaatiessa kiväärijaosto voi käyttää asiantuntija-apua. 

 

Koulutus 

Mahdollisuuksien mukaan kiväärijaosto pyrkii osallistumaan muiden liittojen ja yhteisön järjestämiin 

koulutustilaisuuksiin, seminaareihin ja muihin tapahtumiin. 

Jaosto järjestää varustetarkastuskoulutuksen, joka syventää tuomareiden sääntötietoutta ja 

tarkastustekniikkaa.  
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Nuorisotoiminta 

Kauden 2019 aikana jaosto pyrkii kaikilla tavoin edistämään ja kehittämään nuorisotyötä. Yhteistyötä 

pyritään lisäämään entisestään muiden liiton valiokuntien ja lajijaostojen kanssa. Tärkeimpänä 

yhteistyökumppanina pidetään nuorisovaliokuntaa.  

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

kehittävän harrastuksen parissa ja jatkamaan sitä pitkälle aikuisiälläkin.  

Järjestäytymiskokouksessaan jaosto nimeää nuorisovastaavan.  

Nuorisovastaavan tärkeimpiä tehtäviään tulee olemaan tiivis yhteistyö nuorisovaliokunnan kanssa. Hänet 

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

nuorisotoiminnan mahdollisuuksia ja tilaa sekä kannustamaan seuroja nuorisotoiminnan käynnistämiseksi. 

 

Kilpailutoiminta 

Valtakunnalliset joukkuesarjakilpailut toimeenpannaan kotiratakilpailuina kilpailukauden aikana. 10m 

ilmakiväärillä tavanomaisen pystyasennon joukkuekisan lisäksi tarkoitus on toimeenpanna myös 3x20 

laukauksen asentosarjakilpailu ja 60 ls makuukilpailu henkilökohtaisina kilpailuina. 

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

sarjakilpailussa tullaan edellisvuosien tapaan järjestämään joukkuekilpailun lisäksi myös henkilökohtainen 

sarjakilpailu.  

Eri lajijaostojen kanssa pyritään järjestämään kilpailuja sekä ammuntaan liittyviä tapahtumia. Osallistutaan 

liiton toimeenpanemiin kansainvälisiin kilpailuihin toimitsijoina ja asiantuntijoina. 

Jaosto hallinnoi liiton omistamia kiväärivarusteiden tarkastusmittareita. Hallinnointiin kuuluu seurannan 

lisäksi laitteiden kunnonvalvonta. 

 

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 tekee kauden aikana tarpeen vaatiessa 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 
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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 varsinaista varainhankintaa. Kuitenkin jaoston järjestämien koulutuksien tuotto voidaan 

käyttää jaoston toimintaan. Tulot muodostuvat lähes täysin 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. 

 

7.2. Pistooli 

 

Yleistä 

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. 

Talousarvio vuodelle 2019 on liiton talousarvion osana. Alla jaoston osuus. 

TULOT 

• SAL:n toiminta-avustus (hallinnollisiin kuluihin) + 2000 € 

• ilmapistoolin sarjakilpailun osanottomaksut + 2600 € 

----------------------------------------------------------------------------- 

YHTEENSÄ + 4600 € 

MENOT 

• jaoston jäsenten kokousmatkakulut - 2000 € 

• ilmapistoolin sarjakilpailun järjestämiskulut - 1300 € 

• Ranking-kilpailun palkinnot & palkitsemiset - 1100 € 

• valmennus- ja koulutustoiminta - 200 € 

---------------------------------------------------------------------------- 

YHTEENSÄ - 4600 € 
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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. 

 

7.3. Haulikko 

 

 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. Haulikkojaosto on kirjannut 

toimintasuunnitelmaan muut kilpailutoiminnot seuraavasti:  

Vuoden 2019 kilpailut: 

4.5.  Nasta GP2019, Kansallinen skeet  HyMa  Hyvinkää  

5.5.  Loppi GP , kansallinen skeet  A-HA  Loppi  

11.-12.5.  Kärki Kisat skeet&trap  SiUra  Siilinjärvi  

24.-26.5.  Polar GP, skeet&trap  LAS  Hollola  

1.6.  Oulu GP kans. Skeet  OSH  Oulu  

8.-9.6.  Asepaja Skeet  YMS  Ylistaro  

15.-16.6.  SakoFranchi  A-HA  Loppi  

15.-16.6.  Kans.Trap  A-HA  Loppi  

15.-16.6.  Pohjolakiekko GP  OSU  Orimattila  

29.-30.6.  Kokkovuori GP, kans skeet, 

Skeet&Trap  

P-HA  Lempäälä  
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29.-30.6.  SM Fitasc Sporting  TorSA  Tornio  

6.-7.7.  St Michel Skeet  MA  Mikkeli  

13.-14.7.  Pogostan Kiulu Skeet  IEM  Ilomantsi  

20.7.  SM Kans Trap M  YMS  Ylistaro  

20.-21.7.  SM Compak  OMAS  Ruutikangas  

20.-21.7.  Lappia Skeet  TorSA  Tornio  

27.-28.7.  SM Trap IK ja LV  OSU  Orimattila  

3.-4.8.  SM Trap M, N20 ja N  MKMS  Mäntsälä  

3.-4.8.  SM Skeet M ja N, N20  SiUra  Siilinjärvi  

10.-11.8.  SM skeet, IK ja LV  HyMa  Hyvinkää  

17.-18.8.  SM kans trap ik  P-HA  Lempäälä  

17.-18.8.  SM Kans Skeet,  YMS  Ylistaro  

25.8.  Hyvinkää trap, 1-trap, Beretta Cup  HyMa  Hyvinkää  

7.-8.9.  Superfinaali skeet&trap  LAS  Hollola  

 

Puuttuu järjestäjä 2-trap ja Automaattitrap. 

2. Ranking-kilpailut:  

Skeet ja trap – lajit:  

Trap: 

1 11.-12.5.  Kärki Kisat skeet&trap   SiUra  

2 24.-26.5.  Polar GP, skeet&trap   LAS 

3 15.-16.6.  Pohjolakiekko    OSU  Orimattila 

4 29.-30.6.  Kokkovuori GP,Trap   P-HA  Lempäälä 

5 3.-4.8.  SM Trap M, N20 ja N   MKMS  Mäntsälä 

6 27.-28.7.  SM Trap IK ja LV   OSU  Orimattila 

7 7.-.8.9.  Superfinaali skeet&trap   LAS  Hollola 

Skeet: 

1 11.-12.5.  Kärki Kisat skeet   SiUra  Siilinjärvi 

2 24.-26.5.  Polar GP, skeet   LAS  Hollola 

3 8.-9.6.  Asepaja Skeet    YMS  Ylistaro 

4 6.-7.7.  St Michel Skeet   MA  Mikkeli 

5 20.-21.7.  Lappia Skeet    TorSA  Tornio 

6 3.-4.8.  SM Skeet M ja N, N20   SiUra  Siilinjärvi 

7 10.-11.8.  SM skeet, IK ja LV   HyMa  Hyvinkää 

8 7.-8.9.  Superfinaali skeet&trap   LAS  Hollola 

Kansallinen Skeet: 
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1 4.5.  Nasta GP2019, Kansallinen skeet  HyMa  Hyvinkää 

2 5.5.  Loppi Skeet, kansallinen   A-HA  Loppi 

3 1.6.  Oulu GP kans. Skeet   OSH  Oulunsalo 

4 29.-30.6. Kokkovuori GP, kans skeet,   P-HA  Lempäälä 

5 17.-18.8.  SM Kans Skeet,   YMS  Ylistaro 

Rankingiin lasketaan mukaan viiden parhaan kisan tulokset. Ranking-maksut ovat edelleen 10€ (125 

kiekkoa) ja 7€ 100 kiekon kisat. Sarjojen voittajille jaetaan palkintoina noin 45% tukimaksukertymästä.  

Sporting-ranking kilpailujen palkitsemisessa noudatetaan samoja jakoperusteita kuin muissakin 

haulikkolajeissa. Ranking-tilastot pidetään ajan tasalla jaoston sivuilla. Hankitaan kunniapalkinnot kaikille 

ranking-sarjoille.  

Sporting-lajit:  

Lajivastaavat kehittävät junnujen valmennusta edellisten vuosien tapaan. Valmennuksesta vastaa Anti 

Järvelaid. He myöskin laativat kokonaisvaltaisen suunnitelman sisältäen leirit, kilpailut yms toiminnan. 

Lisäksi toinen vastaavista keskittyy sponsoreiden/yhteistyökumppaneiden etsimiseen ja sitä kautta 

rahoituksen järjestämiseen. Toiminta tarkentuu ryhmän omalla toimintasuunnitelmalla. 

Nuoret Ampujat  

Jaosto on saanut ja jatkossakin pyritään siihen, että Nastan tuki nuorille ampujille jatkuu. Määrä on ollut 

100 000 kiekkoa Nasta Oy:ltä. Kiekot jaetaan;  

• skeet nuoret  30 000 kiekkoa  
• trap nuoret  30 000 kiekkoa  
• sporting nuoret  30 000 kiekkoa  
• naisprojekti  3000 kiekkoa  
• vammaisampujat  4000 kiekkoa  
• muut koulutus yms  3000 kiekkoa  

 

Valmentajat kohdentavat kiekot nuorten käyttöön henkilökohtaisesti sekä leireillä käytettäväksi. Muiden 

kiekot jaetaan projektien vetäjien päätöksillä  

Olisi myöskin suotavaa, että seurat järjestäisivät erityisesti nuorille järjestettyjä tilaisuuksia.  

Nuorten junioreiden cup kilpailujen finaalikilpailuun on jaosto maksanut matkan ja osallistumisen. Se on 

ollut palkinto niille nuorille, jotka saavuttivat finaalipaikan kahden osakilpailun tulosten perusteella (kaksi 

parasta/kisa). Tänä vuonna finaalikilpailu oli täällä Suomessa. Ensi vuonna finaalikilpailu on Saksassa. 

Muissa osakilpailuissa jaosto on maksanut nuorten osallistumismaksut, mutta ei matkakustannuksia.  

Liikuntavammaisammunta  

Vuonna 2019 kaikkien SM-kilpailujen ikäkausisarjoissa pitää järjestää myös liikuntavammaisten sarjat kuten 

edellisinäkin vuosina. Jaosto tukee vammaisampujia toimittamalla kiekkoja heidän leireilleen ja antamalla 

avustuksia kansainvälisiin kilpailuihin. Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia järjestää kansainvälisiä kilpailuja 

Suomessa.  

Lajin markkinointi  

Haulikkoammunnan uuden esitteen tekemisestä keskustellaan jaostossa ja päätökset kirjataan vuoden 

ensimmäisen kokouksen pöytäkirjaan.  
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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  

Haulikkojaosto kannustaa seuroja järjestämään naisille suunnattuja haulikkoiltoja, kursseja tai tapahtumia.  

Tapahtumista on hyvä ilmoittaa haulikkojaostolle etukäteen, jotta jaosto voi kauden lopussa palkita hyviä 

naishaulikkoammuntaa edistäneitä tapahtumia.  

Seuravalmentajatilaisuus  

Jaosto järjestää seuravalmentajatilaisuuden kevään 2019 aikana. Tavoitteena on koota ja aktivoida 

haulikkoseuroissa olevia valmentajia sekä kerätä tietoa, kokemuksia ja verkostoitua.  

Tuomarikoulutus  

Haulikkojaosto järjestää YT-kurssin yhteistyössä kilpailuvaliokunnan kanssa 23.helmukuuta Oulussa sekä 

kaikkien lajien YT kurssit 16.3.2019. 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. Lisäksi jaosto osallistuu taloudellisesti nuorten leirin kulujen kattamiseen ulkomailla, 

kaikissa lajeissa.  

Jaoston jäsenien parlamenttikulut korvataan. Messuille SAL:n osastolla toimivien henkilöiden kulut 

korvataan SAL:n harrastemäärärahoista.  

Talousarvio 

Tulot:  

• ranking  16 000 ,00 €  
• liiton tuki  5 000,00 €  

 

Menot:  

• ranking-palkinnot  7 200,00 €  
• nuorten CUP  3 000,00 €  
• sporting nuoret  6 000,00 €  
• jaoston hallinto yms  4 800,00 €  

 

 

7.4. Liikkuva maali 
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Kilpailutoiminta 

Jaosto huolehtii siitä, että järjestetään riittävä määrä näyttökilpailuita kotimaassa, jotta jokaisella urheilijalla 

on mahdollisuus antaa riittävästi näyttöjä arvokilpailuvalintaa varten. Kilpailuohjelma luodaan yhteistyössä 

seurojen ja lajin päävalmentajan kanssa. 

Kilpailukalenteri löytyy liikkuvan maalin lajisivuilta www.ampumaurheiluliitto.fi/liikkuva-maali/kalenteri. 

Putoavan taulun SM2019 on liikkuva maalin juhlakilpailu SAL 100v teemalla. 

• Kutsuvieraat, kakkukahvit, kisavideo, lajihistoriaa esille…. 

Aloitetaan järjestely siihen, että putoavan taulun SM, on osa SM-kisaviikkoa talvella 2020.  

 

Valmennustoiminta 

Valmennus ja leiritys painottuvat pääsääntöisesti maajoukkueryhmiin ja tehoryhmään. Leirityksen hoitavat 

Ville Häyrinen (päävalmentaja) ja Sami Heikkilä (tehoryhmä). 

 

Leiritys ja koulutus 

Lajiesittelyjä  järjestetään tarpeen mukaan erilaisissa tapahtumissa, lähinnä kisojen aikana esim. Suomen 

Metsästäjäliiton SM-kisoissa. 

Järjestetään kesällä jaoston avoin leiri, jaoston leireille kutsutaan etenkin nuoria matalalla kynnyksellä. 

Tuomarikursseja järjestetään tarvittaessa, koulutusta koordinoi Ville Häyrinen. Sähköinen tuomarikoe 

käytössä. 

 

Talous 

Talousarvio pysyy Suomen Ampumaurheiluliiton tuen puitteissa, ks. talousarvio. 

 

Jaoston kokoukset 

Järjestetään puhelinkokouksia tarpeen mukaan, sekä yksi kokous lajiparlamentin yhteydessä. 

 

7.5. Practical 

 

Kilpailutoiminta Suomessa 

Vuonna 2019 tavoitteena on järjestää seuraavat Suomen mestaruuskilpailut (Level III): 

• Pistoolipracticalin Suomen mestaruuskilpailut 

• Haulikkopracticalin Suomen mestaruuskilpailut 

• Kivääripracticalin Suomen mestaruuskilpailut 

• Action Air Suomen mestaruuskilpailut 

• Mini Rifle Suomen mestaruuskilpailut 

• Pistol Caliber Carbine Suomen mestaruuskilpailut 
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• 3GUN Grand Tournament Suomen mestaruuskilpailut  

Miniriflen Pohjoismaiden mestaruuskilpailun järjestämisvuoro on Suomella.  

Level II – eli luokittelukelpoisten kilpailujen osalta seuroja rohkaistaan järjestämään edellisten lisäksi 10-15 

Level II –kilpailua kauden 2019 aikana. Erityisen toivottavaa olisi saada Level II ja III - kilpailutapahtumia 

paikkakunnille, joilla kilpailuja ei aiemmin ole järjestetty. 

Vuosi 2019 on SAL:n 100 v juhlavuosi. Jaosto kannustaa seuroja järjestämään 100 v -juhlakilpailuja.  

 

Kilpailutoiminta ulkomailla 

Vuonna 2019 järjestetään seuraavat arvokilpailut ulkomailla: 

• Kivääri MM Ruotsissa 

• Pistooli EM Serbiassa  

Pohjoismaiden mestaruuskilpailujen järjestämisvuorot 2019 ovat:  

• Kivääri PM Ruotsissa (mahdollista hakea Suomeen järjestettäväksi) 

• Pistooli PM Tanskassa (Standard, Classic, Revolver) 

• Haulikko PM Norjassa (mahdollista hakea Suomen järjestettäväksi) 

• Minirifle PM Suomessa 

Yhteispohjoismaisen sopimuksen mukaan Pohjoismaiden mestaruuskilpailut järjestetään vuosittain, 

poikkeuksena pistoolilajien Pohjoismaiden mestaruuskilpailut, jotka järjestetään vaihtelevalla kahden 

vuoden syklillä (Open/Production yhtenä vuotena, Standard/Classic/Revolver toisena vuotena). 

Maajoukkueet arvokilpailuihin määritellään entisten, vakiintuneiden 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 

Practical-jaostolla on tahtotila edelleen kehittää valmennustoimintaa siten, että jatkossa Practical-Jaoston 

järjestämän huippu-urheilijavalmennuksen lisäksi aloitetaan maakunnissa perusvalmennuksen organisointi 

ja suunnittelu, joka tapahtuu SAL:n keskitetyn valmennustoiminnan puitteissa ISSF-lajien tavoin. Toimintaa 

vetämään palkataan SAL:n toimistoon sivutoiminen Practical-valmentaja. Practical-jaosto vastaa henkilön 

valinnasta. 

Perustason valmennustoiminta: 

Tavoitteena on saada koulutettuja Practical-valmentajia kattavasti eri puolille maata. Koulutus 

tapahtuu SAL-valmentajakoulutuksen puitteissa SAL:n valmentajakoulutusjärjestelmän mukaisesti.  

Huippu-urheilijavalmennustoiminta 

Jaosto jatkaa vuonna 2016 aloitettua huippu-urheilijavalmennustoimintaa organisoimalla vuonna 

2019 maajoukkueleirejä kiväärissä, haulikossa, pistoolissa, Action Airissa sekä yleisen fysiikkaleirin.  

 

Tavoitteet 
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Tavoitteet IPSC Region Finland 

Regionin jäsenmäärässä tavoite vuonna 2019 on nostaa turvallisten ampujien määrää 150-200 henkilöä. 

TA-listalla odotetaan siis olevan noin 3750 henkilöä. Huom. TA-lista ei ole jäsenrekisteri. 

Arvokilpailuissa tavoitteena on saavuttaa seuraava tulostaso: 

• Kivääri MM Ruotsissa viisi henkilökohtaista ja kolme joukkuemitalia 

• Pistooli EM Serbiassa yksi henkilökohtainen mitali 

 

Pohjoismainen yhteistyö 

Pohjoismaiden regionien yhteiskokouksen ”Nordic Meeting” järjestämisvuoro on 2019 Suomella.  

 

Talous 

Talousarvio vuodelle 2019 on osana liiton talousarviota. 

 

7.6. Siluetti 

 

Tavoitteet 

Kilpailulliset tavoitteet 

Päätavoitteina on menestyminen vuoden 2019 EM-kilpailuissa, jotka pidetään 3.-11.8.2019 Ranskassa 

Chaterouxin ampumaurheilukeskuksessa. Jaoston tavoite on saada hyvä tulos mitaleiden muodossa EM-

kilpailussa sekä pitää Suomi kärkimaiden joukossa.Edellisten EM ja MM kilpailuiden kokemuksen myötä ja 

tästä syystä ampujille on tarkoitus järjestää leiri (TaSA) tulevan talven  aikana . Karsintakilpailut järjestetään 

ennen heinäkuuta. Tavoite on saavuttaa lähes sama henkilökohtaisten mitalien määrä kuin edellisissä EM 

:ssa sekä saavuttaa kaikille seitsämälle joukkueelle mitalisija. 

Tavoitteena on myös, että saataisiin kilpailujärjestäjät Suomessa aktivoitumaan ja järjestämään enemmän 

kilpailuja. 

Muut tavoitteet 

Kansainvälisiin kilpailuihin jatketaan karsintakilpailun kehittämistä. Tiedottamista kehitetään koskien 

tuloksia ja lajia sekä tekniikkaa. 

Ylläpitää jokaisessa seurassa, jossa toimii siluettijaos, valmentaja, joka toimii seuransa pistooli ja kivääri 

valmentajana. Jokaisessa seurassa on siluetin yhteyshenkilö, heidät pitää vaan saada aktivoitua entistä 

enemmän. 

 

Lajin kehittäminen ja harrastuksen lisääminen 

Lajin kehitys ei ole taantunut eikä myöskään mittavammin kasvanut. Uusia ampujia on osallistunut 

kilpailuihin. Jaosto pyrkii jatkamaan tätä myönteistä kehitystä. Ilma-asesääntöjen myötä järjestämme 

karsinnat ilma-aseilla tuleviin EM-kilpailuihin. Uusien pienoiskivääri-sääntöjen myötä toivomme saavamme 

uusia ampujia lajin pariin. 
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Jaosto toivoo että ampujat jaksaisivat motivoitua kilpailuihin, kuten PM-, SM- ja kansalliset kilpailut. PM-

kilpailut 2019 järjestetään Ruotsissa 2020 MM-kilpailuradalla ensimmäistä kertaa Open Nordic muotoisena. 

Kilpailijoita odotetaan myös Pohjoismaiden ulkopuolelta. 

 

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 ja sihteerinä Hanna Lempola sekä Euroopan (AETSM) liitossa 

Presidentti Sami Mäkelä ja sihteerinä Hanna Lempola. 

Vaikutusmahdollisuudet tehtäviin päätöksiin ovat kuitenkin hyvien henkilökohtaisten suhteiden kautta 

olennainen osa päätöksentekoa. 

Nämä luottamustehtävät tulee hoitaa hyvin ja olla ajattelematta omia henkilökohtaisia intressejä, ja aina 

laittaa lajin tulevaisuus etusijalle. 

 

7.7. Mustaruuti 

 

Kilpailutoiminta 

Talvimusketti, Orivesi (OrivA)    

Salon XXXV Mustaruuti, Halikko (SaSA)   

Varkauden mr. Joroinen (VarkA)   

SM-kilpailut, Orivesi (OrivA)                      

SSG XVI mr-kilpailut, Sipoo (SSG)   

PM-kilpailut, Ruotsi                      

TSA mr-kilpailut, Halikko (TSA) 

EM-kilpailut Sarlóspuszta, Unkari  

Syysmusketti, Orivesi OrivA)   

 

Tavoitteet 

Kilpailulliset tavoitteet: 

Päätavoitteena on menestyminen EM-kilpailuissa, jotka järjestetään Sarlóspusztassa, Unkarissa. 

Muut tavoitteet: 

Pyritään saamaan lajille positiivista näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. 

 

Säännöt 
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Mustaruutiammunnan säännöt päivitetään vastaamaan MLAIC:n sääntöjä. Käännöstyö aloitetaan heti, kun 

2018 hyväksytyt säännöt julkaistaan. 

 

Tuomarikurssit  

Tuomarikursseja järjestetään tarpeen mukaan. 

 

Valmennus- ja harjoitusleirit 

Pyritään kehittämään mustaruutiammunnan valmennustoimintaa. 

 

Talous 

Liiton myöntämällä toimintamäärärahalla katetaan valmennus-, kilpailu- ja lajikehittämistoiminnan sekä 

hallinnon kuluja. Lisäksi tuetaan valittuja joukkueita kv-kilpailuavustuksella. 

 

7.8. Kasa-ammunta 

 

Kilpailutoiminta 

Kasa-ammuntajaoston merkittävimmät kansainväliset tapahtumat kalenterivuonna 2019 ovat kasa-

ammunnan MM-kilpailut Kanadassa heinäkuussa sekä pistelajien MM-kilpailut Etelä-Afrikassa elokuussa. 

Suomalaisia kilpailijoita Kanadaan on lähdössä tämän hetkisen tiedon mukaan 10 ampujaa ja Etelä-

Afrikkaan 10 ampujaa. Kasa-ammunnan PM-kilpailut järjestetään Ruotsissa. 

Suomalaiset kasa-ampujat ovat menestyneet erinomaisesti kasa-ammunnan EM-kilpailuissa (11 mitalia).  

Kasa-ammunnan vuosien 2017 ja 2018 kilpailukalenteria yksinkertaistettiin ja vuoden 2019 kilpailukalenteri 

tulee noudattamaan nyt hyväksi koettua järjestelyä. Vuoden 2019 kalenteria määrittää kuitenkin MM-

kilpailujen sijoittuminen heinäkuun loppupuolelle. Kauden kotimainen pääkilpailu, nelipäiväinen SM-kilpailu 

sijoitetaan kesäkuulle ennen juhannusta. Kisojen ajankohdissa pyritään ottamaan huomioon Ruotsin ja 

Norjan kilpailujen ajankohdat, jolloin lajin harrastajilla olisi parhaimmat mahdollisuudet osallistua 

mahdollisimman laajasti pohjoismaisiin kilpailuihin ja samalla saataisiin omiin kisoihin ulkomaisia 

osallistujia. 

 

Valmennus ja leiritys 

Pistelajien leiritystä jatketaan Vaasan sisähallilla ja Karttulassa. Toiminta-ajatus on kehittää sekä ampujia 

että kalustoa eri osa-alueilla, millä mahdollistetaan maailman kärjen mukana pysyminen laajemmalla 

rintamalla.  

Pienoiskiväärin pistelajien toimintaan kuuluu myös yhteistyö pienoiskiväärin kehitysryhmässä, jossa on 

mukana kolme pistelajien ampujaa. Juniorityötä jatketaan muutamien nuorten ampujien kanssa, joiden 

edistymistä seurataan ja tuetaan matkallaan kansainvälisen tason ampujiksi. 

 

Koulutus 
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Aikaisempien vuosien tapaan tuomarikorttien vastaanottamista järjestetään uusien kasa-ampujien 

saamiseksi kilpailujen piiriin. Jaosto pyrkii järjestämään muutakin lajikoulutusta vuoden 2019 aikana siten, 

että mm. kasa-ampumakoulunjärjestämistä tuetaan resurssien puitteissa. 

 

Hallinto ja talous 

Pikkuparlamentin ajankohta on nyt siirretty pysyvästi syksystä kevääseen Palmisano-kilpailun yhteyteen. 

Aikaisempien vuosien tapaan jatketaan hyvää yhteistyötä Nammo Lapua Oy:n kanssa. 

Merkittävästi lisääntynyt ja nyt jo vakiintunut kahden päälajin kansainvälinen toiminta (niin kasa-

ammunnan kuin pistepienoiskiväärin ampujien) on aiheuttanut tuskallisen tilanteen, jossa 

maajoukkuetason ampujat ja maajoukkueen edustajat maksavat suurimman osan jopa arvokisojen 

osallistumismaksuista (saati kaikki kilpailumatkakulunsa) aivan itse. Tähän pyritään saamaan helpotusta 

vuonna 2019.  

 

8. Aluejaostojen toimintasuunnitelmat 

8.1. Etelä-Suomi 

 

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 pitää yhteyttä 
sähköisesti ja kokoontuu tarvittaessa, noin kolmesta neljään kertaan vuoden aikana. Hallintopalvelut, kuten 
kirjanpito, postitus ja kopiointipalvelut hankitaan osin ja osin tehdään itse. 
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Talous 
 
Jaoston tulot muodostuvat pääosin seuroilta perittävistä jäsenmaksuista ja Ampumaurheiluliiton 
maksamasta tuesta. Menopuolella merkittävin panostus on nuorisotoiminnan monipuolisessa tukemisessa, 
vuoden 2019 suurin menoerä tulee olemaan järjestettävät nuorten leirit. 
 
Vuodelle 2019 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. Alue pitää yhteyttä SAL:in olosuhdeasiantuntijaan. 
 
Koulutus 
 
Aluejaosto järjestää tarvittaessa tuomarikursseja haulikko, kivääri- ja pistoolilajeissa. 
 
Aluejaosto jatkaa Etelä-Suomen alueella toimivien seurojen ja ammunnanharrastajien koulutuksiin 
osallistumisen tukemista. 
 
Nuorisotoiminta 
 
Aluejaosto jatkaa aluevalmentajien johdolla alueen nuorten ampumaharrastuksen tukemista. Alue tukee 
nuorten Tehoryhmän valintaleirille kutsuttuja alueen nuoria kustantaen valintaleirin osallistumismaksun 
kutsutun osalta. 
Vuodelle 2019 on suunniteltu seuraavia tapahtumia: 

• Kivääri- ja pistoolilajeissa tullaan järjestämään kolme leiriä ilma-aseilla sekä kaksi leiriä ruutiaseilla. 
• Haulikko- ja riistamaalilajeissa pyritään järjestämään 2-3 leiriä. 
• Mustaruutilajien nuorisotoiminta tullaan aloittamaan järjestämällä lajiesittelyjä alueen 

vakiintuneilla nuorten leireillä. 
• Fysiikkaleiri kaikille lajeille yhteisesti tullaan järjestämään syksyllä Kisakallion Urheiluopistolla. 
• Leirit pyritään järjestämään mahdollisimman monipuolisilla radoilla, jotta kustannukset pysyisivät 

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

mustaruutiampujille. 
• Alueen seurat järjestävät vuoden 2019 liiton ruutilajien kultahippufinaalit Hyvinkäällä. 

 
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. 

 

8.2. Häme 

 

Yleistä 
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Aluetoiminnan tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua alueellaan sekä toimia SAL:n 

organisaation osana yhteistoiminnassa lajijaostojen ja alueen ampumaseurojen kanssa. Vuonna 2018 

alueella toimi 39 ampumaseuraa, joissa on noin 5670 jäsentä. 

Hämeen alueen toiminta tulee vuonna 2019 painottumaan aluetason valmennuksen jatkokehittämiseen. 

Lisäksi seurakehittämistoimintaa jatketaan tarpeen mukaan.  Myös seurojen tueksi asiantuntijajäsenten 

määrää lisätään niin, että käytössä on enemmän tietoa ja taitoa eri lajeihin.  

Hämeen aluejaos hakee ulkopuolisilta tahoilta lisätukea, joka tullaan kohdentamaan nuoriin kohdistuvaan 

aluevalmennustyöhön ja koulutukseen. 

Aluejaoston hallinto 

Aluejaoston toiminta jakautuu työryhmiin, joiden tarkoitus on palvella seuroja ja seuratoimijoita 

mahdollisimman tehokkaasti.  

Työryhmät ovat: 

• Valmennus ja Nuoriso: 

o Työryhmän ja aluevalmentajien tarkoituksena on toimia koulutuksen, valmennuksen ja 

nuorisotoiminnan keskuksena alueella.  

• Rata ja toiminta 

o Ylläpitää kilpailutoimintaa ja tilastoja alueen kilpailuista.  

o Tuomarikorttien ylläpito 

o Rataolosuhteiden kehitys  

• Viestintä 

o Alueen viestintä yleisesti, alueen ja seurojen välinen viestintä sekä alueen viestintä liittoon ja 

muihin toimijoihin. Seurojen ja toiminnan näkyvyyttä lisätään alueen sivuilla. 

• Viranomaisasiat 

o Ampumakorttitoiminta,  

o Lupa-asiat (mm. ympäristöluvat) 

• Myynti, markkinointi ja varainhankinta 

o Seurojen ja ampumaurheilun markkinointi, verkostointi, monialaisuuden hyödyntäminen 

(seurojen jäsenet), imagon kohotus ja myynti. 

• Yleisjohto 

o Toiminnan yleisjohtaminen ja raportointi. 

• Asiantuntijat 

o Seurakehitys: Jarmo Pyyhtiä ja Tapio Törmä  

o Viranomaisasiat: Rainer Hirvonen                                                             

o Rata- ja ympäristöasiat: Lotta Jaakkola                              

o Liikkuva maali: Jarmo Pyyhtiä    

o Action Air ja Practical: Jaakko Viitala                                                                                             

 

Seurakehittäminen 

Seuratoiminnan kehittämisessä jatketaan seurojen tukemista tarpeen mukaan 

- Seurakehittämistoimien markkinointia seuroille jatketaan (seuratapaamiset) 

- Kaikki halukkaat alueen seurat seurakehittämistoimissa (kehittämistoiminnan ylläpitäminen) 

- Seurojen välisen yhteistoiminnan tehostamista (mm. ampumaurheilukoulutus, markkinointi, 

viestintä) 
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- Tiedottamista seuroille lisätään ja selvennetään  

Tavoitteena on saada 1-2 seuraa mukaan pilottihakkeeseen, jossa seuraan muodostetaan 

ampumaurheilukoulutusta nuorille aluejaoston avustuksella.    

Nuoriso ja valmennus 

Nuoriso- ja valmennustoimintaan tullaan panostamaan voimakkaasti erityisesti valmennuksen osalta. Osa 

tehoryhmän valmennuksesta on tulossa alueen vastuulle ja alueella on koulutettu II-tason valmentajia 

tähän tehtävään.  Alueella jatketaan ja edelleen kehitetään aluevalmennusryhmiä alueen lahjakkaille 

nuorille, joilla ei vielä ole paikkaa ns. tehoryhmissä. Tarkoituksena järjestää alueleirejä ja 

aluevalmentajatapaamisia. 

Alue on mukana kehittämässä ja tukemassa ampumaurheilukoulutusta, jotta mahdollisimman monessa 

seurassa saadaan halukkaita harrastajia mukaan ampumaharrastukseen. 

 

Tuomarikortit (I-II lk) 

Tuomarikorttikoulutusta kaikissa lajeissa (kivääri, pistooli ja liikkuva maali) järjestetään alueella 2 kpl. Muut 

jaostot hoitavat oman lajin koulutuksen. 

 

Kilpailutoiminta 

Aluemestaruuskilpailuiden järjestämistä pyritään vakioimaan, tarkoituksena on saada aluemestaruuskisojen 

järjestäjät sovittua useammaksi vuodeksi eteenpäin. 

Alueella jatketaan vuonna 2013 käynnistettyä suvisarja yhteistyötä Lounais-Suomen kanssa. 

 

Ympäristö ja olosuhteet 

Aluejaosto tarjoaa asiantuntijuutta olosuhde- ja ympäristöaisoihin liittyvissä lupa-asioissa. Aluejaosto tulee 

osallistumaan alueellaan toimiviin neuvottelutoimikuntiin.  

 

SAL 100 vuotta juhlavuosi 

Alueen seuroja kannustetaan näkymään juhlavuoden aikana. Aluejaoston jäsenet ovat seurojen 

tapahtumissa läsnä mahdollisuuksien mukaan. Mahdollista juhlavuoden mainosmateriaalia jaetaan 

seuroille käyttöön. 

 

Toiminta vuosineljänneksittäin 

1. neljännes (Tammikuu-Maaliskuu) 

- Aluevalmennusleiri ilmapistooli (mahd. SH) 

- Aluevalmennusleiri ilmakivääri (mahd. SH) 

- Hippuleiri ilmakivääri ja ilmapistooli (loppuneljännes) 

- Aluevalmentajien palaveri kaikki lajit (alkuneljännes) 

- Alueen sponsorisopimusten hankinta 

- Tuomarikorttikoulutus 

- Seurakäynnit 2-3 kpl 
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- Aluejaoksen kokous (alkuneljännes) 

- Aluejaoksen kokous (loppuneljännes), (kevätkokousta valmisteleva)-> 

- Ilmoitus 1. neljänneksestä SALiin (talous ja toteutuma) 

- Alueen sääntömääräinen kevätkokous 

2. neljännes (Huhtikuu-Kesäkuu) 

- Aluevalmennusleiri pistooli (1-2 kpl), (mahd. SH) 

- Aluevalmennusleiri kivääri (1-2 kpl), (mahd. SH) 

- Aluevalmennusleiri haulikko (mahd. LV) 

- Aluevalmennusleiri Liikkuva Maali? 

- Seurakäynnit 2-3 kpl 

- Aluejaoksen kokous (alkuneljännes) 

- Aluejaoksenkokous (loppuneljännes)-> 

- Ilmoitus 2. neljänneksestä SALiin (talous ja toteutuma) 

3. neljännes (Heinäkuu--Syyskuu) 

- Aluevalmennusleiri haulikko (alkuneljännes), (mahd. LV)    

- Hippuleiri kivääri ja pistooli tarpeen mukaan (alkuneljännes)  

- Aluevalmentajien palaveri kaikki lajit (loppuneljännes)  

- Seurakäynnit 2-3 kpl      

- Aluejaoksen kokous (alkuneljännes)   

- Aluejaoksen kokous (loppuneljännes), (syyskokous aloittava valmistelu)-> 

- Ilmoitus 3. neljänneksestä SALiin (talous ja toteutuma)    

4. neljännes (Lokakuu-Joulukuu) 

- Seurakäynnit 2-3 kpl       

- Tuomarikorttikoulutus (alkuneljännes)   

- Aluevalmennusleiri ilmapistooli (mahd. SH)   

- Aluevalmennusleiri ilmakivääri (mahd. SH)   

- Hippuleiri ilmakivääri ja ilmapistooli (loppuneljännes)   

- Aluejaoksen kokous (alkuneljännes), (syyskokous valmisteleva)   

- Alueen sääntömääräinen syyskokous (alkuneljännes)   

- Aluejaos kokous (loppuneljännes), (järjestäytyminen, yms)->    

- Ilmoitus 4. neljännes SALiin (talous ja toteutuma) 

 

8.3. Itä-Suomi 

 

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 osalta sääntöjen toteutumista ja 

toimihenkilöiden pätevyyttä sekä erityisesti tiedotuksen ja tulosluetteloiden sääntöjen mukaista 

toteutumista. Jaosto huomioi liiton 100-vuotisjuhlavuoden alueen kevät- tai syyskokouksen yhteydessä.  
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Koulutus 

Alueella järjestetään I- ja II-lk tuomarikoulutusta kaikissa lajeissa. Koulutustilaisuuksia järjestetään 

vähintään yksi Pohjois-Savon ja yksi Pohjois-Karjalan puolella pistooli- ja kiväärilajeissa, sekä muissa lajeissa 

kysynnän mukaan. Seuroja innostetaan mukaan koulutus- ja kehitystoimintaan kuten Tähtiseura-

toimintaan ja Olympiakomitean 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 SAL: n järjestämää 

ampumaurheilukouluohjaajan koulutusta sekä apua ampumaurheilukoulutoiminnan järjestämisessä mm. 

aluevalmentajien seurakäyntien avulla. Alueen seurat järjestävät erillisiä ampumaurheilukouluja ja lisäksi 

seurat järjestävät yhteistyössä koulujen kanssa iltapäiväkerhotoimintaa ampumaurheilun parissa. 

 

Kilpailutoiminta 

Alueella järjestetään aluemestaruuskilpailut kaikissa lajeissa ja avoimia alueellisia kilpailuja eri lajeissa. 

Molemmissa maakunnissa järjestetään erityisesti tukiampujille suunnattuja kilpailuja avointen alueellisten 

kilpailujen lisäksi. Seurat järjestävät omia mestaruuskilpailujaan ja seurojen välisiä kilpailuja. Alueella 

järjestetään vuosittain myös SM- ja kansallisen tason kilpailuja. 

 

Valmennus 

Kiväärilajeissa aluevalmentajina toimii Heikki Pääkkönen, ja Katja Antrela. Haulikkolajeissa valmentajana 

toimii Seppo Mahlamäki ja Petri Pietikäinen (trap) ja Rauno Kortelainen. Alueelle on kaksi Scatt- 

ammunnanharjoittelulaitetta valmentajien käytössä. 

Pääpaino valmennustoiminnassa on nuorissa. Lisäksi kannustetaan ikämies- ja naissarjojen ampujia jatka-

maan aktiivista ja tuloksellista kilpailutoimintaansa. Alue järjestää valmennusleirejä ja tekee yhteistyötä 

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

alueella sijaitseville urheiluakatemioille.  

 

Ympäristö ja olosuhteet 

Jaosto seuraa ratatilanteiden kehitystä ja osallistuu seurojen kanssa edunvalvontaan, jotta alueella saadaan 

säilymään ampumaurheilun harrastamisessa riittävät ja alueen kattavat olosuhteet.  

 

Edunvalvonta 

Jaosto toimii yhteistyössä ympäristökeskuksien ja viranomaisten kanssa, jotta nykyiset ulkoradat säilyisivät 

yleiskaavoissa ampumaratoina. Jaoston edustus on mukana Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon 

alueneuvottelukunnassa. Itä-Suomen alueelta on kolme varsinaista edustajaa SAL:n liittovaltuustossa. 

Alueen edustaja osallistuu mm. Pokalin ja PSL:n järjestämiin seuratapaamisiin. 

 

Määrät 
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Alueelta osallistutaan liittovaltuuston kokoukseen, sekä muihin SAL:n järjestämiin tilaisuuksiin. Alue huomio 

myös liiton 100-vuotisjuhlavuoden toiminnassaan. Jaosto tukee yhteistyön lisäämistä alueen seurojen ja 

muiden toimijoiden välillä. Jaosto pitää alueen syys- ja kevätkokouksen.  

 

Palkitsemiset 

Alue ei toistaiseksi tue yksittäisiä ampujia palkinnoin tai stipendein vaan tukee suoraan seurojen 

nuorisotyötä. 

 

Talous 

Jaoston tulot perustuvat pääsääntöisesti tuomarikurssien ja koulutustilaisuuksien tuloihin ja SAL:lta 

saatavaan avustukseen. Tuloilla katetaan jaoston toimintaa. Liiton 100-vuotisjuhlavuoden huomioimiseen 

ja toimintaan kohdistamme tarvittaessa edellisiltä vuosilta jäänyttä ylijäämää. 

 

8.4. Kaakkois-Suomi 

 

Yleistä  

Aluejaoston toiminta jatkuu vuonna 2019 aiempien vuosien kaltaisena.  Järjestettävällä leirillä (50 m kivääri 

ja ilma-aseet kevätkaudella ja ilma-aseleiri syyskaudella). Lisäksi voidaan järjestää myös omakustanteisia 

valmennusleirejä. Maakunnallisten ulkorataruutileirien järjestämistä tuetaan, mikäli halukkaita järjestäjiä 

löytyy.   

Liiton ja jaoston kouluttajat ja valmentajat tekevät pyydettäessä seuroihin koulutus- ja tietoiskuja. 

Tavoitteena on kohottaa seuraohjaajien ja -valmentajien tieto- ja taitotasoa sekä samalla pyrkiä ohjaamaan 

mahdolliset lahjakkuudet sekä yleensä lajista kiinnostuneet suunnitelmallisen harjoittelun pariin. 

Aluejaosto huomioi SAL 100-vuotta juhlan järjestämällä kilpailun tai jonkun tapahtuman. 

 

Hallinto  

Vuonna 2019 jaostoon kuuluvat Jaakko Puisto, Mika Tuukkanen, Matti Hahl, Merja Sikanen, Pertti Sinkko, 

Eija Bisi ja Pekka Heiskanen. 

 

Koulutus  

Seurat voivat halutessaan pyytää ohjaajakoulutusta liitolta, koulutustoiminnasta vastaa liiton 

nuorisopäällikkö.  

Koulutusta ohjaajat ja valmentajat saavat mm. leirien yhteydessä. Tuomarikoulutusta järjestetään I- ja II-

luokissa lajikohtaisesti alueen eri osissa seurojen ilmoittaman tarpeen mukaan. Haulikkokoulutus 

järjestetään tarvittaessa. 

Alueen syys- ja kevätkokouksissa pyritään järjestämään pienimuotoinen koulutustapahtuma. Koulutuksen 

aiheina ovat vaihtelevat, ammuntaa tukevat teemat. 

Seuroilta kysytään kiinnostusta mm. tukiampujien asentoharjoittelua tukevaan lajikohtaiseen koulutukseen. 
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Nuorisotoiminta  

Nuorisotoiminnan pohjan muodostavat alueella järjestettävät kaksi pääleiriä, ruutiaseleiri (kivääri) 

huhtikuussa sekä ilma-aseleiri marraskuussa. Nuorille järjestetään Mikkelissä haulikkokoulu touko–

kesäkuussa. Nuoria tuetaan joko leirimaksuissa tai patruunoiden muodossa tai molemmin tavoin. 

Kultahippufinaaleihin osallistuminen edellyttää vähintään yhtä kilpailusuoritusta avoimeen alueelliseen 

kilpiluun. 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  

50m kiväärilajien SM-kilpailu Mikkeli elokuussa, 50m kiväärilajien ikämiehet / naiset SM-kilpailu Kouvola 

elokuussa. 

Aluemestaruuskilpailut järjestetään pääsääntöisesti kaikissa alueella harrastettavissa lajeissa.  

Kansallisia kisoja alueella on ainakin MA:n järjestämä Markun kilpailu helmikuun alussa, Matin kisat 

toukokuussa sekä St. Michel Skeet heinäkuussa. Imatralla ja Lappeenrannassa järjestetään toukokuun 

kolmas viikonloppu Ukko-Pekka-kilpailu.  

Aluejaosto järjestää kilpailumatkan Ruotsin Sävsjön Swedish Cupiin 1.–7.1.2019.  

 

Valmennustoiminta  

Ampujien valmennus tapahtuu pääosin nuorisotoiminnan kohdassa mainittujen alueleirien sekä 

haulikkokoulun yhteydessä. Seuraleirejä ja koulutusta alueen eri osissa järjestetään tarpeen mukaan. 

Pienimuotoista ohjausta voidaan toteuttaa myös eri kilpailujen yhteydessä. 

Tanhuvaaran kanssa on ollut suuria ongelmia alueleirien järjestämisen kanssa, joten jatkossa on 

mahdollista, että seurat anovat alueleirien järjestämistä. Etusija on seuroilla, joilla on sähköiset 

taululaitteet. 

 

8.5. Keski-Suomi 

 

Yleistä 

Keski-Suomen alueella toimii 16 ampumaseuraa ja yksi kilpailujäsenseura, joissa jäseniä on n. 1200 

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 
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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. 

Yhtenä tavoitteena on nuorten ampujien mukaan saaminen. Aluevalmennus ja tarvittavat leirit sekä 

koulutustilaisuudet valmentajille ja valmennettaville järjestetään itse tai osallistutaan SAL:n järjestämään 

koulutukseen.  

 

Nuorisotoiminta 

Aluejaoston jäsenet tekevät seurakäyntejä nuorisotoiminnan, myös tukiammunnan käynnistämiseksi. 

Seuroja kannustetaan järjestämään kilpailuja myös tukisarjoissa. 

Leiritoimintaa nuorille ampujille järjestetään yhdessä naapurialueiden kanssa, jos omalta alueelta ei saada 

riittävästi osallistujia. Tavoitteena on kolmen leirin / koulutustilaisuuden järjestäminen. 

 

Valmennustoiminta 

Alueellisia valmennusleirejä ja -tapahtumia järjestetään aluevalmentajien ja ampumakoulujen ohjaajien 

toimesta. Tavoitteena on yksi lajikohtainen leiri ja lisäksi kultahippujen leiritystä ampumakoulujen 

päättyessä 

Motivoidaan kokeneita ampujia hakeutumaan SAL:n järjestämään valmentajakoulutukseen. 

Valmentajapula alueella on aivan todellinen. 

Yhteistoiminnassa seurojen kanssa valmennustoimintaa suunnataan myös harrasteampujiin ja niille 

ampujille, jotka ovat aloittamassa kilpailutoimintaansa. Järjestetään ampumakouluja myös aikuisille 

urheiluammunnasta kiinnostuneille. 

 

Kilpailutoiminta 

Tuomarikoulutus 

Alueella järjestetään I-II lk:n tuomarikurssi syksyllä ja toinen tarvittaessa keväällä ainakin haulikkolajissa.  

SAL:n järjestämille YT-kursseille osallistumista kannustetaan. Tuomarikurssin kouluttajat ohjataan 

hakeutumaan kouluttajakoulutukseen, mikäli sellaista SAL järjestää. 

Kilpailujen järjestäminen 

Aluejaosto käsittelee kilpailuhakemukset sääntöjen mukaisesti, huomioiden myös seurojen olemassa olevat 

resurssit. Tavoitteena on, että myös alueellisilla kilpailuilla olisi riittävä valvonta, jotta kilpailujen arvostus 

säilyisi hyvänä.  

Aluejaosto pyrkii auttamaan seuroja kilpailutoiminnan kehittämisessä. Monessa seurassa alkaa olla pulaa 

toimitsijoista, joten tarvitaan yhteistyötä seurojen välillä. 

Aluemestaruuskilpailut 

Aluemestaruuskilpailut järjestetään kaikissa niissä lajeissa, joita voidaan alueen seuroissa harrastaa. 

Osallistujien määrä on saatava kasvamaan, koska kovin pienillä määrillä / sarja loppuu halukkuus kilpailujen 

järjestämiseen yksistään jo taloudellisista syistä. 
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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.  

 

8.6. Lappi 

 

Yleistä  

Vuoden 2019 koulutuksen ja valmennuksen painopistettä siirretään edelleen huippu-urheilun suuntaan. 

Alueelle hankitaan valmennustietoutta tehoryhmiin ja valmennusryhmiin kuuluville. Liiton 

valmentajakoulutuksiin osallistuvia tuetaan. Ampumakoulujen ja harrasteryhmien perustamista tuetaan. 

Alueella käynnistetään ”junioritalkoot”. Erityisesti Posion, Ranuan ja Sallan suunnat ovat kohteena. 

Aikuisten vetäjien kouluttaminen ampumakouluihin ja perustason valmentajakoulutukseen osallistuminen 

palkitaan. Yhteistyötä Metsästäjäliiton alueellisten toimijoiden kanssa jatketaan edelleen. Osallistutaan 

SAL:n juhlavuoden tapahtumiin ja tiedotetaan alueella juhlavuoden tapahtumista. 

 

Hallinto  

Nuorisokoulutus: nuorisopäällikkö Mika Tikkanen, Atso Sipola 

Valmennus: Jukka Törmänen, Marianna Mölläri ja Mika Kinisjärvi, Reijo Alkku, Pertti Kuusela. 

Tuomarikoulutus: Risto Virtanen, Jukka Törmänen, Jouko Siivola, Hannu Kantola, Reijo Alkku.  

Koulutus 

Kts. nuorisotoiminta. Tuomarikursseja järjestetään Lapin alueella SAL:n periaatteiden mukaan.  
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Practicalin peruskurssit pyritään järjestämään kansainvälisinä Torniossa. Kysynnän mukaan kurssi voidaan 

järjestää myös Rovaniemellä. 

Vammaisurheilun mukaanottoa ja erityisryhmille räätälöityjen tapahtumien mukaanottoa ampumaseurojen 

ohjelmaan tuetaan. Valmentajakoulutusta ja ampumakoulun kouluttajakoulutusta tuetaan. Ilma-

asekorttikoulutuksia jatketaan yhteistyössä alueen seurojen kanssa. 

 

Nuorisotoiminta 

Kultahippujen aluekilpailut ja aluekarsinta 2019 ammutaan Rovaniemellä ja Sodankylässä. 

Kultahippufinaaliin osallistutaan entiseen tapaan. Ruutiaseiden AM- ja P-SM-kisoihin otetaan sarjat 

Kultahipuille. Kultahippuohjaajan kurssit järjestetään tarpeen mukaan. Seurakäyntejä tehdään seurojen 

kysynnän mukaan. 

Alueen tehoryhmällä on paikallisia ja valtakunnallisia leirejä. Norrbottenin alueen kanssa lisätään 

yhteistyötä mm. leirien kautta. Torniossa järjestetään haulikkoleiri ja -koulu. Haulikkolajien 

tehovalmennusta jatketaan yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan kanssa. Virolainen haulikkovalmentaja Anti 

Järvelaid kutsutaan Tornion haulikkoleirille. Sodankylässä järjestetään tukiampujille ratatilanteen mukaan 

ilma-aseleiri ja ruutileiri. Meri-Lapin Eräkerho ry:n nuorisotyötä tuetaan edelleen. Alueen haulikkokoulujen 

toimintaa jatketaan ja kehitetään yhdessä alueen seurojen kanssa. Leirityksiin liitetään nuorille suunnattu 

II-luokan tuomarikoulutus. Tehoryhmien valintaleirille lähetetään nuoria ampujia. 

 

Kilpailut  

Aluemestaruuskilpailut ammutaan ”joka lajissa”. Pohjois-Pohjanmaan alueen ja Pohjois-Ruotsin kanssa 

jatketaan yhteistyötä. Barents Urheilu ry:n ja Barents Sports Committeen järjestämiin Barentsin alueen 

urheilutapahtumiin osallistutaan. Tehostetaan kilpailuvaihtoa ja valmennus- ja koulutusyhteistyötä. 

Alueelle hankitaan SM-tasoisia kilpailuja vuosittain. 

 

Valmennus  

Yhteistyötä Urheiluakatemian ja alueen toimijoiden kanssa jatketaan. 

 

Ympäristö ja olosuhteet 

Yhteistyössä muiden tarkkuuslajiseurojen ja reserviläistoimijoiden kanssa vaikutetaan alueen ratatilanteen 

ja uusien suorituspaikkojen kehittämiseen. Rovaniemeltä puuttuu Vaihdekadun poistumisen jälkeen 

ruutiaseiden sisäampumarata. Paikkakunnan harrastuspohja edellyttää 25 m:n ruutirataa ja 50 m:n 

kiväärirataa sisähalliin. 

 

Talous  

Aluejaoston talous perustuu SAL:n antamaan toimintatukeen. 

 

8.7. Lounais-Suomi 
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Yleistä 

Lounais-Suomen alueen visio: Ollaan entistä aktiivisempia! 

Tulevan vuoden teemana tulee olemaan kehitys. Teeman mukaisesti on tarkoitus kehittää alueen 

toimintoja sekä kartoittaa alueen seurojen toimintaa ja tarpeita. 

Nuorisotoimintaan panostaminen ja uusien ampumakoulujen tukeminen jatkuu entiseen malliin. 

Päätavoitteita vuodelle 2019 ovat: 

- alueellisen nuorisotoiminnan edelleen kehittäminen ja laajentaminen 

- ampumaurheilukoulutoiminnan tehostaminen 

- alueellisen leiritoiminnan tehostaminen 

- alueellisen tiedottamissuunnitelman kehittäminen ja tiedottamisen tehostaminen, uuden 

sukupolven kouluttaminen seuratoimintaan jatkuvuuden takaamiseksi 

Hallinto   

Aluejaoston jäsenet valitaan alueen syyskokouksessa ja tehtävät valituille jäsenille määritellään uuden 

aluejaoston järjestäytymiskokouksessa. Tarpeen vaatiessa aluejaosto voi käyttää asiantuntija-apua. 

Alueelta on osallistuttu vilkkaasti myös valiokuntien toimintaan. Tämä toiminta pyritään pitämään myös 

jatkossa vähintään samalla tasolla. 

Aluejaoston kokoonpano vuonna 2019: 

Asko Terkola, puheenjohtaja  Salon Seudun Ampujat   

Jarmo Engblom, varapuheenjohtaja,  Turun Seudun Ampujat 

Juhani Forsman, nuorisopäällikkö,  Turun Seudun Ampujat 

Katja Salo-Anttila, sihteeri   Kokemäen Kerho-Ampujat 

Jorma Lång,   Kankaanpään Ampumaurheilijat 

Matti Viljakainen,   Säkylän Seudun Ampujat 

Rami Vuorinen,   Säkylän Seudun Ampujat 

Koulutus  

Osallistutaan Suomen Olympiakomitean 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. 

Nuorisotoiminta  

Alueella järjestetään kultahippukarsintakilpailuja ja kannustetaan nuoria osallistumaan aktiivisesti seurojen 

toimintaan sekä kilpailemalla että osallistumalla mahdollisuuksien mukaan kilpailujen järjestelyihin. 

Pyritään lisäämään tukisarjat mahdollisimman monen alueella järjestettävän kilpailun kilpailuohjelmaan. 

Vuonna 2010 aloitettu Suvisarjakilpailu järjestetään edelleen. 
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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 alustava suunnitelma tuleville vuosille. Alueen sivuille 

päivitetään kyseiseen suunnitelmaan myös aluejaoston kullekin kilpailulle nimeämä tekninen asiantuntija.  

Alueelta järjestetään jälleen kerran suurta suosiota saavuttanut kilpailumatka Swedish Cupiin, Ruotsin 

Sävsjöhön. 

Alueella järjestetään vuonna 2019 myös Maakunnallinen makuun sarjakilpailu, edellä mainittu 

Suvisarjakilpailu sekä Satakunta Cup. Näiden lisäksi alueen seurat järjestävät useita kansallisia ja alueellisia 

kilpailuja kaikissa lajiryhmissä.  

Valmennus  

Alueen nuorisopäällikkö vastaa nuorten valmennusleirien järjestämisestä alueella. Lisäksi seuroja 

kannustetaan kouluttamaan jäsenistöstään ampumaurheilukouluohjaajia sekä valmentajia.   

Valmennusleirejä sekä nuorille että aikuisille pyritään järjestämään yksi ilma-asekaudella ja yksi 

ruutiasekaudella. Lajien määrä yritetään pitää mahdollisimman isona, jotta kaikkien lajien tarpeet saadaan 

katettua.  

Ruutiasekauden leiri järjestetään kesäkuun alussa Porissa (varalla Salo) ja ilma-asekauden tammikuussa 

(suunniteltu ajankohta 3.-5.1.2019) Turku (varalla Merikarvia, Kankaanpää). 

Ympäristö ja olosuhteet   

Tuetaan ratojen kehittämishankkeita asiantuntija-avulla ja lausunnoilla. 

Alueella on useita kansallisellakin tasolla merkittäviä ampumaurheilukeskuksia, joiden merkitys sekä 

alueelliselle että kansalliselle kilpailutoiminnalle on valtava. 

Talous  

Arvioitujen tulojen loppusumma on 12 300 euroa, joka muodostuu liiton tuesta, AM-kilpailumaksuista sekä 

leiri- ja koulutusmaksuista (esim. tuomarikoulutus). 

Aluejaosto on myös aloittanut varojen keräämisen mm. säästötoimintojen avulla, liiton juhlavuoden 2019 

johdosta suunniteltujen alueellisten toimintojen ja tapahtumien rahoittamiseksi. Vuodelta 2018 siirtyy 

2000 € kerättyä rahaa käytettäväksi näihin myöhemmin tarkentuviin toimintoihin ja tarkoituksiin. Yhteensä 

tähän on varattu 4000 €. 

Arvioitujen menojen loppusumma on 14 300 euroa, joka muodostuu hallintopalvelujen ostamisesta, 

matkakorvauksista, nuorten osallistumismaksuista, koulutuskuluista ja AM-mitalien hankinnasta sekä liiton 

juhlavuoden alueellisista toiminnoista/tapahtumista. Talousarvion tulokseksi jää näin ollen +/- 0 €. 

Vuoden 2019 talousarvioon on varattu SAL:n tuen suuruudeksi 5 000 euroa. 
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8.8. Pohjanmaa 

 

Yleistä 

- Liiton säännöissä alueille määrättyjen tehtävien hoitaminen. Ampuma-aselain edellyttämän 

koulutuksen, tiedotuksen ym. tehtävien järjestäminen alueella. 

 

Hallinto  

Alueen hallinto vuonna 2019: 

Linjala Tapio 

Ahomäki Jussi 

Mäkelä Marko 

Louko Kari 

Siirilä Tiina  

Karri Ritva  

Passi Markku  

 

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 toimivat Jukka Yliketola, Markku Ranta-Ylitalo, Jussi Ahomäki, Tiina Siirilä ja Marko 

Mäkelä.  

Pistoolissa kouluttajina toimivat Eero Laitila, Teijo Kimpimäki, Tapio Linjala ja Marko Talvitie.  

Haulikon kouluttajina toimivat Olavi Alanen, Juhani Sinnemäki, Börje Brännbacka ja Hannu Vesala.  

Riistamaalissa kouluttajina toimivat Jukka-Pekka Parkkamäki ja Juha Ristimäki.  

 

Riistamaali 

Pohjanmaan alueella tullaan järjestämään AM-kilpailut liikkuvan maalien kilpailuissa. Muutaman vuoden 

ajan kaikki lajiryhmän AM-kilpailut on järjestetty Jurvassa. Toiveena olisi kilpailuiden jakaminen myös muille 

seuroille. Tarvittaessa kilpailut tullaan toki järjestämään Jurvassa, jälleen kerran, mutta vaihtuvuus olisi 

suotavaa.  

 

Nuorisotoiminta 

Ampumakoulun ohjaajakurssi järjestetään tarvittaessa, kouluttajina SAL:n nimeämät kouluttajat. 

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 ja 

Tapio Linjala. 
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Valmennus 

Alueen valmennustoimintaa jatketaan edellisten vuosien tapaan. Valmentajina Teijo Kimpimäki, Pekka 

Lager, Marko Mäkelä, Matti Leskelä 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, myös esteettömyys otettava huomioon. 

 

Kilpailut 

Seuraavien AM-kilpailujen ajankohta ja paikka on vielä avoin: 

- Ilma-aseiden AM, Kauhava 9.-10.2.2019 

- Ilmaolympiapistooli AM, Ylistaro 24.2.2019 

- Kultahippujen AM 

- 50m pistoolin AM 

- 50m kivääri AM, Kauhajoki 

- 300m kivääri AM 

- Liikkuva maali 50m AM 

- Liikkuva maali 10m AM 

- Liikkuva maali 100m AM 

- Skeet AM 

- Compak AM 

- Sporting AM 

- A-Trap AM 

- 1-Trap AM, Kurikka 9.6.2019 

- O-Trap AM 

- 2-Trap AM 

- Practical 

- Pohjanmaan Kilpi, Kauhajoki 

- Pohjanmaa CUP:n finaali, Jalasjärvi 23.2.2019 

- 25m pistooli AM, Jalasjärvi 

- Ilmaolympiapistooli CUP finaali, Ylistaro 

 

Talous  

Taloutta hoidetaan liiton antamien ohjeiden mukaan. Jaoston jäsenille maksetaan kulukorvauksia mm. 

kokousmatkoista, sekä edustus- ja neuvontamatkoista. Kauempana Pohjanmaata liiton asioita hoitamassa 

käyneelle saatetaan maksaa ateria- ja majoituskuluja kuittia vastaan. Jaoston henkilöille, jotka hoitavat 

paljon liiton asioita puhelimitse, saatetaan maksaa sopivan suuruista kulukorvausta vuoden ajalta. 

 

8.9. Pohjois-Pohjanmaa 
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Hallinto 

Veikko Huotari pj, Panu Pesonen (RM), Vesa Äikäs (KajA), Timo Haataja (OSH), Ahti Kärkkäinen (KajA), Tero 

Rantonen (OMAS), Leena Korhonen (RaaA) 

 

Yleistä 

Aluejaoston tavoitteena on kehittää ampumaurheilun mahdollisuuksia alueella. Pyritään järjestämään 

ammuntaan liittyviä tapahtumia alueella. 

 

Koulutus 

Aluejaosto järjestää yhdessä seurojen kanssa ampumaurheiluun liittyvää koulutusta. Pääpaino 

koulutuksessa on nuorten ampujien kehittämisessä. Lisäksi järjestetään leirejä/päiviä, joissa on mahdollista 

kokeilla eri lajeja (esim. haulikko-, pistooli- kivääri-, Action Air- ja siluettileiri). Pyritään järjestämään 

tuomarikoulutusta tarpeen mukaan (mahdollisesti YT-kurssi). 

 

Nuorisotoiminta 

Nuorten jo kilpailevien urheilijoiden tukeminen on nuorisotoiminnan merkittävin tavoite. Pistoolilajit 

tarvitsevat erityishuomiota, koska nykylainsäädäntö vaikeuttaa ruutiaseiden hankkimista. Aluejaosto 

kannustaa seuroja lisäämään alkeiskoulutusta ja antaa tarvittaessa asiantuntija-apua. Järjestetään leirejä eri 

lajeissa. 

 

Kilpailut 

Aluemestaruuskilpailut pyritään järjestämään kaikissa lajeissa. Seuroja kannustetaan järjestämään 

enemmän pieniä esim. iltakilpailuja erityisesti nuorten ampujien kilpailukokemuksen kartuttamiseksi. 

Järjestetään seurojen välisiä kilpailuja. 

 

Valmennus 

Pyritään järjestämään valmennuskoulutusta ja vanhojen valmentajien lisäkoulutusta. Kannustetaan seuroja 

panostamaan kouluttajiin. Jokaisella seuralla tulisi olla koulutettu valmentaja/ohjaaja. 

 

Ympäristö- ja ratahankkeet 

Ruutikankaan ampumaurheilukeskuksen rakentaminen etenee, jotenka tuetaan ampumaratayhdistystä 

ratahankkeen jatkotoimenpiteissä. 

 

Talous 

Tuotot 

Jäsenmaksut  500,00 €  

Tuomarikortit   250,00 €  

Koulutus  500,00 €  



63 
 

SAL:n avustus  5 500,00 €  

yhteensä  6 750,00 €  

Kulut 

Taloushallintopalvelut 450,00 €  

Kilometrikorvaukset 600,00 €  

Majoitus ja ruokailu 300,00 €  

Kokous ja neuvottelukulut 500,00 €  

Palkitsemiset/stipendit 800,00 €  

Postikulut  100,00 €  

Puhelinkulut  100,00 €  

Valmennus  900,00 €  

Koulutus  1 000,00 €  

yhteensä  6 750,00 €  

 

 

 

Liitteet 

Liite 1 Suomen Ampumaurheiluliiton valintaperusteet valmennusryhmiin 2019, ISSF-lajit 

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 ja maajoukkueurheilijat lähellä kansainvälistä huippua. 

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

odotetaan finaalisijoille sijoittumista ensi vuoden maailmancupissa ja arvokilpailuissa. 

Valinnoissa huomioidaan: 

• vuoden 2018 MC- ja arvokilpailutulokset 

• vuoden 2018 SM-kilpailutulokset, kotimaiset ja kansainväliset näyttökilpailut 
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• vuoden 2017 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. Urheilija sitoutuu maajoukkuetoimintaan ja urheilijasopimuksen ja 

kilpailusopimuksen sääntöihin. 

B-maajoukkue 

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

Urheilijoilla on pitkän tähtäimen tavoitteenaan menestyminen olympiakisoissa 2024 

Valinnoissa huomioidaan: 

• vuoden 2018 MC- ja arvokilpailutulokset 

• vuoden 2018 SM-kilpailutulokset, kotimaiset ja kansainväliset näyttökilpailut 

• vuoden 2017 paras maailmancup- tai arvokilpailutulos (voidaan huomioida) 

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

Urheilijoilla on mahdollisuus päävalmentajan kutsumana osallistua A-maajoukkueharjoituksiin ja leireihin 

omalla kustannuksellaan. Urheilija sitoutuu maajoukkuetoimintaan ja urheilijasopimuksen ja 

kilpailusopimuksen sääntöihin. 

Valinnoissa valmentajalla on mahdollisuus käyttää omaa harkintaa. 

Nuorten maajoukkue 

Nuorten maajoukkueen ampujat ovat ikäluokkansa parhaita ja heiltä odotetaan sijoittumista nuorten 

kansainvälisissä kilpailuissa 30 % tasolle tai paremmin. Päätavoite on heillä vuoden 2024 olympiakisoissa. 

Valinnoissa huomioidaan: 

• vuoden 2018 MC- ja arvokilpailutulokset 

• vuoden 2018 SM-kilpailutulokset ja kotimaiset sekä kansainväliset näyttökilpailut 

• vuoden 2017 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. 

Paralympiaryhmät 

Valintakriteerit ja ryhmät ovat samat kuin ISSF:n olympialajeilla. Paralympiaryhmiin kuuluvilla on oltava 

kansainvälinen ampumaurheilun vammaluokitus. 

ISSF:n ei-olympialajit 

A-maajoukkue 
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• Urheilija on kansainvälisellä huipulla aikuisten sarjassa, tulostaso on 30 % parhaan joukossa tai 

urheilija on saavuttanut vuosien 2017–18 aikana aikuisten arvokilpailu/Eurooppa cupin mitalin 

henkilökohtaisessa kilpailussa. 

• Urheilija on potentiaalinen menestyjä tulevissa EM/MM/Olympiakilpailuissa 2019/2020. 

Valinnassa on huomioitu myös muu valmentautumisen kokonaisuus ja arvioitu urheilijan potentiaalisuus 

saavutettujen tulosten valossa. 

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

muut huippu-urheilijan kriteerit. Urheilija sitoutuu maajoukkuetoimintaan ja urheilijasopimuksen ja 

kilpailusopimuksen sääntöihin. 

B-maajoukkue 

• Urheilija on lähellä kansainvälistä huippua aikuisten sarjassa, tulostaso on 30 % parhaan joukossa 

tai lähellä sitä. 

• Urheilija on potentiaalinen menestyjä tulevissa EM/MM kilpailuissa 2019/2020. 

Valinnassa on huomioitu myös muu valmentautumisen kokonaisuus ja arvioitu urheilijan potentiaalisuus 

saavutettujen tulosten valossa. 

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

muut huippu-urheilijan kriteerit. Urheilija sitoutuu maajoukkuetoimintaan ja urheilijasopimuksen ja 

kilpailusopimuksen sääntöihin. 

Nuorten maajoukkue 

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

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

Urheilijan valmentautuminen on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä, hänellä on potentiaalia kehittää 

harjoittelua ammattimaiseen suuntaan. Urheilija sitoutuu maajoukkuetoimintaan ja urheilijasopimuksen ja 

kilpailusopimuksen sääntöihin. Urheilijaa kannustetaan hakemaan Urheilukouluun.  
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Liite 2 Maajoukkueiden leiri- ja kilpailusuunnitelmat 

Pistooli 

 

Leirit 9 kpl: 

11.-14.1. Kupittaa, Turku 4 

8.-11.2. Kupittaa, Turku 4 

8.-11.3. Kupittaa, Turku 4 

19.-22.4. Kupittaa, Turku 4 

17.-21.5. Kisakallio/Inkoo 5 

29.6.-6.7. Karstula 8 

16.-19.7. Kisakallio/Inkoo 4 

16.-19.8. Kisakallio/Inkoo 4 

8.-11.10. Kisakallio 4 

13.-16 Kupittaa/Turku 4 

Yhteensä  47 

 

Kilpailut: 

H&N Cup, Munich, GER, 6 

Liberation GP, Plzen, CZE, 3 

Shooting Hopes, Plzen CZ, 3 

MC New Delhi, IND, 1 

MC Peking, CHN, 2 

MCMunich, GER, 3 + 2 MSQ 

JMC Suhl, GER, 3 

 

Kivääri  

 

Leirit   M/N Nuoret 

Turku  5. – 9.11.18 5 5 

Turku  vko 2 5 5 

Etelä-Afrikka  31.1 – 13.2. 14  

Tanhuvaara  4. – 8.2. 5 5 

Turku  4. – 8.3. 5 5 

Turku  vko 15,16 14 5 

Turku/Salo  vko 20 6  

Turku/Salo  vko 30 6 5 

Kisakallio/Inkoo 16. – 16.8. 5 5 

Turku  vko 47 5 5 

Leirivuorokausia yhteensä  70 40 

 

Kilpailut 

2018, kivääri, 10 m ja 50 m lajit M / N KILPAILU vrk 

Kupittaan kisat, Turku 8. – 9.12.2018  2 

Swedish Cup, Sävsjö 3. – 5.1.   3 

Leppä GP, Savonlinna 18. – 20.1.  3 

H&N Cup, München, GER, 23. – 26.1.  2 

MC New Delhi, IND, 20. – 28.2.  4 
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EM, ilma-aseet, Osijek, CRO, 16. – 25.3.  3 

SM, ilma-aseet, Tampere, 5. -7.4.  2 

MC Peking, CHN, 23. – 1.5.    4 

GP Plzen, CZE, 1.5. – 5.5.   3 

ISCH, Hannover, GER, 4. – 13.5.   4 

MC München, GER, 25.5. – 1.6.   4 

6A Open, Kouvola 15. – 16.6.   2 

Masters Århus, DEN  13.- 16.6.  3 

EK, Minsk, BLR 20. – 30.6.   2 

Universiadit, Napoli, ITA 2. -9.7.   3 

Salo, 5. – 7.7.     2 

SM 50 m, Salo   2. – 4.8.    2 

MC, Rio de Janeiro, BRA 26.8. – 3.9.  4 

EM, 50m Bologna, ITA 12. – 22.9.  4 

MC finaali, AL Ain, UAE 8. – 15.10.  2  

Kilpailuvuorokausia yhteensä  M/N  58 

 

Kivääri, 10 m ja 50 m lajit, nuoret vrk 

Kupittaan Kisat, Turku, 8. – 9.12.2018 2 

Swedish Cup, Sävsjö, 3. – 5.1. 3 

Leppä GP, Savonlinna, 18. – 20.1. 3 

H&N Cup, München, GER, 23. – 26.1.  2 

EM, ilma-aseet, Osijek, CRO, 16. – 25.3. 1 

SM, ilma-aseet, Tampere, 5. – 7.4.  2 

ISCH, Hannover, GER, 4. – 13.5.  4 

6A Open, Kouvola, 15. – 16.6. 2 

Salo, 5. – 7.5.   2 

NMC Suhl, GER, 12. – 20.7.   3 

SM 50m ,Mikkeli  2 

Shooting Hopes, Plzen, CZE 14. – 18.8. 3 

IEM, 50 m Bologna, ITA 12. – 22.9. 2 

(lisäksi kaikki aikuisten MC kilpailut) 2  

Kilpailuvuorokausia yhteensä  43 

 

300 m kivääri  

Leiri ja kilpailusuunnitelma 2019 

 

Leiritys yhteistoiminnassa Puolustusvoimien kanssa.  

Pyritään osallistumaan Hälvälässä järjestettäville PV:n 300 m:n leireille 

8.-12.4.2019 

10.-14.6.2019 

Tämän lisäksi joukkueet Eurooppa Cupin kisoihin: 

Århus 14.-18.5.2019 

Lahti 18.-21.7.2019 

Thun 13.-16.8.2019 

Finaaliin mahdollisuuksien mukaan ne, jotka saavuttavat osallistumisoikeuden 

9.-12.10 Châteauroux 
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Trap 

 

Leiri  Aika vrk osallistuu 

Espanja  20.-27.1. 8 8 

Kypros  11.-21.2. 11 10 

Portugali  27.2.-6.3. 8 10 

Italia  18.-25.4. 8 9 

Lahti  29.7.-2.8. 5 6 

Italia  25.-29.8. 5 9 

Espanja  5.-10.12. 6 8 

  yht vrk 51 

Lisäksi omia leirejä 10-20 vrk 

 

Kilpailusuunnitelma trap 2019 

Naiset, miehet ja juniorit: 

2.-3.2.  GP Marokko 

14.-20.2. GP Larnaka, CYP 

21.-25.2. GP Qatar Open 

15.-25.3. MC Acapulco MEX 

2.-3.3. GP Algarve POR 

5.-15.4. MC Al Ain, UAE 

2.-5.5.  GP FF Oder, GER  

4.-12.5. MC Changwon, KOR  

18.-19.5. GP Brno, Tsekki 

25.-26.5.  Polar GP, FIN 

15.-16.6. Pohjola Kiekko 

18.-25.6. EK Minsk, Valko-Venäjä 

5.-7.7. GP Oslo NOR 

3.-9.7. Universiadit Napoli, Italia  

3.-4.8. SM trap 

Lisäksi junioreilla: 

18.-21.5. ISJC Cup Italia, Porpetto 

4.-7.7. ISJC Orimattila 

12.-20.7. NMC Saksa, Suhl 

 SM ikäkausi, trap, Orimattila 

 

Skeet 

 

  Leirit   A B Kilpailut   

29.12. 6.1. Malaga TRC 1 8   WC Acapulco 8 

15.-20.1. Malaga TRC 2 6 6 WC Al Ain 6 

14.-24.2. Kypros TRC 3 12 12 WC Changwon 6 

2.-7.3. Kypros TRC 4 6   WC Lahti 5 

19.-28.4.  Kypros TRC 5 10 7 European Games, Minsk 7 

24.-31.5. Lahti TRC 6 7 4 Universiadit Napoli 6 

20.-25.7. Lahti TRC 7 6 5 EM Lonato 7 
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29.-30.10. Kisakallio TRC 8 2 2  Yhteensä 45 

9.-15.12. Kypros/Malaga TRC 9 7       

   Yhteensä   59 36     

 

 

IPC kivääri  

 

leirit       

21.-23.1. JKL/Keuruu 3 

18.3-20.3. JKL/Keuruu 3 

15.-17.4. JKL/Keuruu 3 

20.-22.5. Turku 3 

24.-26.6. JKL/Keuruu 3 

15.-17.7. Turku 3 

11.-13.8. JKL/Keuruu 3 

16.-18.9. JKL/Keuruu 3 

4.-7.11. JKL/Keuruu 3 

10.-12.12. JKL/Keuruu 3 

 Vrk 30 

 

Kilpailut      

13.-24.1.  MC Al Ain     

5.-6-3. SM ilmakivääri     

4.-9.4.  ISCH Hannover     

20.-27.7. MC Osijek     

3.-4.8. SM pienoiskivääri     

9.-19.10. MM Sydney  

 

 

 


