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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 2020, joka on liittomme 101. toimintavuosi, toimintasuunnitelma pohjautuu visioomme ja 

strategiaamme sen toteuttamiseksi. Strategian uudistamistyö on aloitettu vuoden 2019 lopulla, ja uuden 

strategian kaavaillaan tulevan käyttöön vuoden 2021 alusta alkaen. 

 

2. Keskeiset painopisteet vuodelle 2020 
 

Ampumaurheiluliiton strategiassa keskeisimmät painopisteet ovat 



4 
 

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. Tähän liittyen Ampumaurheiluliiton johdolla aloitetaan vuonna 

2020 laaja kolmivuotinen hanke, joka toteutetaan yhteistyössä Suomen Metsästäjäliiton, Suomen 

riistakeskuksen, Suomen reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton kanssa. Toimenpiteistä olosuhdeasioissa 

kerrotaan luvussa 4.1. 

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. 

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 ovat olleet huomion kohteina kahtena viime vuonna, ja myös vuonna 2020 SAL jatkaa seurojen 

tukemista näissä kehityskohteissa. Tarkempia toimenpiteitä näihin liittyen on kuvattu luvussa 4. Vuoden 

2020 aikana myös toteutetaan uudelleen seurakysely.  

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 olympiavuonna 2020 on tarkemmin luvussa 5.  

 

3. Vastuullisuusohjelmat 
 

Eettiset kysymykset ovat jo pitkään olleet Ampumaurheiluliiton toiminnan keskiössä. Vuoden 2020 

tavoitteena on kehittää toiminnan vastuullisuutta yhä edelleen ja koota kokonaisuuteen liittyvät asiat 

Ampumaurheiluliiton vastuullisuusstrategiaksi. Vastuullisuusstrategia koostuu sekä jo olemassa olevista ja 

alla kuvatuista ohjelmista, joita yhä edelleen kehitetään, että muun muassa uutena laadittavasta hyvän 

hallinnon kehittämisohjelmasta. Liitto sisällyttää vastuullisuusstrategian teemat myös seuratoiminnan 



5 
 

koulutuksiin aiempaa tiiviimmin vuodesta 2020 alkaen.  

 

3.1. Antidopingohjelma 

 

Ampumaurheiluliiton 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.  

SAL:n antidopingohjelmaa on päivitetty viimeksi vuoden 2016 lopussa vastaamaan muuttunutta 

antidopingsäännöstöä. Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK) arvioi SAL:n antidopingohjelman vuoden 

2018 lopussa ja antoi sille kokonaispistemääräksi 48, jolla se sijoittui kolmiportaisella arvosana-asteikolla 

parhaalle tasolle. Vuoden 2020 aikana antidopingohjelma päivitetään, ja tavoitteena on keskittyä erityisesti 

niille osa-alueille, joista aiemmassa arvioinnissa ei saatu täysiä pisteitä. Pistemäärätavoite on vähintään 55.  

 

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 tai muu vakaumus, mielipide, 

terveydentila, vammaisuus tai seksuaalinen suuntautuminen ei ole esteenä osallistumiselle 

- Ampumaurheilussa arvostetaan moninaisuutta voimavarana 

- Huomioimme alueellisen tasa-arvon toiminnoissamme 

- 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 osana vastuullisuusstrategiaa vuonna 2020.  

 

3.3. Ympäristöohjelma 

 

Ampumaurheiluliiton ympäristöohjelma luotiin 2000-luvun alussa. Ohjelma löytyy liiton verkkosivuilta. 

SAL:n ympäristöstrategia ja -ohjelma on parhaillaan kokonaisvaltaisen uudistuksen alla. Tavoitteena on 

saada uudistustyö valmiiksi vuoden 2020 loppuun mennessä. Ohjelman osana ovat tarkennettu rataluokitus 

ja olosuhdesuunnitelmat. Suunnitelmia tehdään yhdessä Maakuntaliittojen kanssa, joille 

ampumarataverkoston kehittäminen yhteistyössä ampumajärjestöjen kanssa on asetettu.  
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Liiton ympäristöasioista vastaa ympäristö- ja olosuhdepäällikkö yhdessä ympäristövaliokunnan kanssa. 

 

4. Harrasteliikunta 
 

4.1. 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. Merkittävimpänä syynä 

ampumaratatoiminnan kohtaamiin ongelmiin on ollut tiedon puute erityisosaamista vaativien 

ympäristövaikutusten realistisessa arvioimisessa. Pahimmillaan tästä on aiheutunut useiden ratojen tai 

lajiratojen sulkemisia ilman todennettavissa olevia ympäristöhaittoja. Ampumaratojen lukumäärän 

pieneneminen on jo paikoitellen merkittävä este ampumaharrastuksen kehittämiselle ja etenkin juniorien 

sekä 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 Suomen 

Ampumaurheiluliiton vuonna 2018 aloittamalla palvelulla, jossa ampumaratojen edunvalvonnasta 

vastaavat ammattilaiset hoitavat ympäristölupaprosessit jäsenpalveluna. 

SAL on strategiassaan linjannut keskeiseksi painopisteeksi olosuhteiden varmistamisen. Työ aloitettiin 

toukokuussa 2018 rekrytoimalla ympäristö- ja olosuhdepäällikkö. Loppuvuodesta 2019 haettiin maa- ja 

metsätalousministeriöstä rahoitusta kolmivuotiseen ympäristölupahankkeeseen, joka toteutetaan yhdessä 

Suomen Metsästäjäliiton, Suomen Riistakeskuksen, Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton kanssa. 

Jos hankkeen rahoitus varmistuu suunnitellusti, vuoden 2020 aikana hankkeeseen työllistetään kolme 

kokonaan uutta työntekijää ja yksi henkilö määräaikaisen työsuhteen päättyessä Suomen Metsästäjäliitossa 

31.12.2019. Suomen Ampumaurheiluliitto irrottaa ympäristö- ja olosuhdepäällikkönsä hankkeeseen 90-

prosenttisesti. Kolme uutta työntekijää sijoittuvat hallinnollisesti Suomen Ampumaurheiluliittoon. 

Hankkeen työntekijöiden muodostama asiantuntijatiimi ottaa päävastuun ympäristölupaprosessien 

läpiviemisestä toiminnanharjoittajan puolesta sekä toimii tiiviissä yhteistyössä luvittavan viranomaisen 

kanssa. Menneiden vuosien aikana lupaprosesseja on jouduttu hoitamaan kiireellisyysjärjestyksessä 

keskittyen ratoihin, joiden vanhan luvan määräaika on umpeutumassa tai lajiratoja on suljettu huonosti 

hoidetun lupaprosessin takia. Vuoden 2020 aikana pyritään tehokkaampaan alueelliseen ja systemaattiseen 

lähestymistapaan. 

Vuoden 2020 aikana jatketaan vuonna 2019 aloitettua Suomen Ampumaurheiluliiton ympäristöohjelman 

uudistamista. Liiton ympäristöasioista vastaa ympäristö- ja olosuhdepäällikkö yhdessä 

ympäristövaliokunnan kanssa. Myös maakuntien liittojen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä 

ampumaratojen kehittämissuunnitelmien kehittämiseksi ja ampumaratojen sisällyttämiseksi 

maakuntakaavoihin. 
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Olosuhdetyöllä maksimoidaan onnistuminen mahdollisuus ampumaratojen ympäristölupaprosesseissa, 

jolloin turvataan ampumaratojen toiminta ja mahdollisimman tiheän ampumarataverkoston säilyminen 

harrastajien käytettävissä, mikä on seuratoiminnan perusedellytys. Ylläpitämällä kattavaa ja monipuolista 

ampumarataverkostoa myös minimoidaan ampumaurheilun ympäristövaikutukset. 

Rataolosuhteiden kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä seuratoiminnan kehittämisessä ovat vuonna 2020 

seuraavat:  

- Ympäristölupapalvelu 

• Olosuhdetyöllä luoda perusta seuratoiminnalle. 

• Keskittämällä ympäristölupiin liittyvä olosuhdetyö ammattilaisille seuratoimijoilla on 

enemmän henkisiä ja taloudellisia resursseja käytettävissä seuratoiminnan kehittämiseen. 

- Ampumaratojen ympäristötarkkailun ja jätehuollon kehittäminen  

• Laaditaan toimintaohjeet ympäristöseurannan ja jätehuollon helpottamiseksi. 

- EU-rahoitusmahdollisuudet ratojen kehittämisessä ja investoinneissa. 

• Laaditaan tiedote rahoitusmahdollisuuksista 

 

4.2. Seuratoiminnan kehittäminen 

 

Ampumaurheilutoiminnan aikaansaamisessa, liikkeen lisäämisessä ja urheilijan polun rakentamisessa 

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

toiminnan ytimessä.  Vapaaehtoisten seuratoimijoiden innostuksen ja osaamisen varmistaminen sekä 

heidän auttamisensa 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   

tähtiseura-verkkopalvelu, jossa 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. 

Vuonna 2020 SAL aloittaa seurakoulutusten pitämisen pitkäjänteisemmin ja suunnitelmallisemmin 

liittojohtoisesti koordinoituna. Koulutusten pitopaikoiksi vuoden 2020 aikana on kaavailtu seuraavia 

paikkakuntia: Oulu, Kuortane, Tampere, Mikkeli ja Helsinki. Koulutukset eivät ole keskenään täysin 

samanlaisia, sillä ne pyritään myös taltioimaan verkkoon niidenkin tarpeisiin, jotka eivät pääse paikalle. 

Osallistumiskynnys halutaan pitää matalana ja välttää viikonloppuihin osuvat muun toiminnan 

päällekkäisyydet. Koulutukset pyritään siksi järjestämään arki-iltaisin ja veloituksettomina osallistujille. 

Koulutusten aiheissa korostuvat kevään 2017 seurakyselyssä esiin nousseet keskeisimmät seurojen omat 

kehittämistavoitteet ja niihin suunnitellut toimenpiteet:  

1. Rataolosuhteiden kehittäminen 

- ympäristölupapalvelu 

- toimintaohjeet ampumaratojen ympäristöseurannan ja jätehuollon helpottamiseksi 

- EU-rahoitusmahdollisuudet ratojen kehittämisessä ja investoinneissa 
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2. Seuran jäsenmäärän kasvattaminen 

- viestintä ja seuran näkyvyyden kehittäminen paikallistasolla (mediaviestintä, 

Facebook/Youtube/Periscope livelähetykset kisoista ja treeneistä) 

- Suomisport jäsenhallinnan apuvälineenä ja tapahtumien markkinointikanavana 

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 

Lisäksi koulutuksiin sisällytetään rakentuvan vastuullisuusstrategian mukaisia teemoja, joista vuoden 2020 

nostona on turvallinen toimintaympäristö, erityisesti kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy.  

Osa koulutuksista voidaan järjestää pelkästään verkon kautta webinaarityyppisenä. 

4.2.1. Vehasen malja ja seuratoiminnan apurahat 

 
Ampumaurheiluliitto sai 100-vuotisjuhlavuotenaan vuonna 2019 lahjoituksia liiton nuorisotoimintaan. Tästä 
syntyi pieni pesämuna, jonka turvin luodaan pysyväksi käytännöksi jäävä vuotuinen hyvästä juniorityöstä 
seuroja palkitseva Vehasen malja. Maljan ja 1 000 euron stipendin saa seura, joka on saavuttanut 
suurimman pistemäärän kalenterivuoden aikana mitattavilla kriteereillä. Kriteerit julkaistaan loppuvuonna 
2019. Tavoitteena on motivoida seuroja panostamaan nuorisotoimintaan ja kehittämään sitä aktiivisesti. 

Vehasen maljan lisäksi jäsenseurojen tavoiteltavaksi tuodaan apurahaa, jota voidaan myöntää 

hankesuunnitelman perusteella muun muassa tyttöjen ja naisten harrastustoiminnan edistämiseen 

tähtäävään seuratoiminnan hankkeeseen. Tarkemmista ohjeista ja kriteereistä tiedotetaan seuroja 

alkuvuodesta 2020. 

 

4.3. Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 

 

Valmentajakoulutusta on toteutettu yhteistyössä tarkkuuslajien lajiryhmän kanssa. Yhteistyö jatkuu myös 

vuonna 2020. 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 2020 I-tason koulutuksen ensimmäinen lähijakso pidetään alustavasti 11.-13.9.2020 

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

II-tason valmentajakoulutus (VOK2) järjestetään joka toinen vuosi. Seuraavan kurssin aloitusvuosi on 2021.  

Järjestyksessä toinen III-tason valmentajakoulutus (VOK3) alkaa syksyllä 2020.  

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

erikoisammattitutkintoon (VEAT) johtavaan koulutukseen. 

Lajivalmentajia, henkilökohtaisia valmentajia ja seuravalmentajia koulutetaan myös leireillä ja 

seurakoulutuksilla. Lisäksi luodaan mentorointimalli, jossa uudet valmentajat saavat tukea 

kouluttautuneemmilta ja kokeneemmilta. Vuodesta 2020 alkaen syvennetään yhteistyötä Kisakallion 
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urheiluopiston kanssa muun muassa valmentajien osaamisen vahvistamiseksi. Yhtenä vaihtoehtona useiden 

mietinnässä olevien mallien mukana on aloittaa vuotuisen seminaarin järjestäminen keinona muun muassa 

testauksesta (niin fyysisistä testeistä kuin KIHUn mittauksista) syntyvän tiedon jakamiseen. 

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 2020 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 

 

Ohjaajakoulutus luo perustan valmentajakoulutukselle ja on myös edellytys ampumaurheilukoulun 

toteuttamiselle aloittaville ja harrastuksessa jatkaville nuorille ja aikuisille. Tavoitteena on, että jokaisella 

SAL:n alueella järjestetään vähintään yksi ohjaajakoulutus vuoden aikana. 

Vuonna 2019 uudistettu ohjaajakoulutus muodostuu kahdesta osasta, joista ensimmäisen eli yleisosan voi 

uudistuksen myötä suorittaa sähköisesti. Toisessa osassa koulutetaan ampumasuorituksen teknistä 

osaamista käytännössä. Ohjaajakoulutus toteutetaan myös haulikkolajeissa uudistetulla materiaalilla.  

Ohjaajakoulutus rakennetaan kevään aikana myös Practicalin seuratoimintaan ja erityisesti siellä nuorille 

soveltuvaan Action Airiin. 

 

4.4. 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. 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 
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kilpailuista liiton toimistolle kilpailutoiminnan yleissäännöissä ja ohjeissa mainitussa aikataulussa ja tavalla. 

SM-kilpailut julkaistaan kilpailukalenterissa liiton nettisivuilla. 

4.4.1. Kehitysprojekti 

 

Kilpailu- ja tilastojärjestelmän (KITI) rakentaminen alkoi vuonna 2019, ja sen ensimmäinen osa otetaan 

laajamittaiseen käyttöön 1.1.2020 alkaen. Sen myötä kaikkien liiton lajien kilpailutulokset syötetään 

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.  

Vuoden 2020 aikana aloitetaan seuraavan osan rakentaminen tavoitteena synnyttää kilpailujen 

ilmoittautumisjärjestelmä, joka luo järjestäjälle valmiit osallistujalistat sarjoittain, tarkistaa automaattisesti 

lisenssin ja SM-kisojen kohdalla II-luokan tuomarikortin voimassaolon ja mahdollistaa osallistumismaksun 

maksamisen.  

 

Projektiin ei sisällytetä vaativaa lajikohtaisiin kilpailusääntöihin pohjautuvaa määrittelyä ja sen 

mahdollistamia toimintoja. Kilpailun aikaiset toimet on suunniteltu hoidettavaksi jatkossa pääosin jo 

nykyään käytössä olevien lajikohtaisten tulospalveluohjelmien avulla, joista tieto siirretään mahdollisimman 

automaattisesti KITIin. 

Projekti toteutetaan yhteistyössä reserviläisjärjestöjen kanssa ja osittain yhteistyössä Olympiakomitean 

kanssa.  

 

4.4.2. 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. Tuomarikoulutukset järjestetään lajiryhmäkohtaisesti kilpailutoiminnan 

yleissääntöjen (KY) ja kunkin lajiryhmän sääntökirjoja käyttäen.  

Tuomarikoulutusta järjestetään vuonna 2020 totuttuun tapaan II- ja I-tasoilla sekä ylituomarikurssilla. II-

tason koulutuksen sähköistämistä edistettiin vuoden 2019 kehityshankkeessa ja sähköiseen koulutukseen 

siirrytään lajikohtaisen aikataulun mukaan vuonna 2020. Kasvokkain tapahtuvaa koulutusta jatketaan 

alueiden päätösten mukaan sähköisen koulutuksen rinnalla. 

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.  

Kilpailua 
edeltävät toimet

Kilpailun 
aikaiset toimet

Kilpailun jälkeen 
tapahtuvat 

toimet

Rakennetaan vuonna 2020            Valmistuu loppuvuonna 2019 
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SAL:n kilpailuvaliokunta järjestää vähintään yhden ylituomarikurssin vuodessa kaikissa lajeissa. 

Ylituomarikurssi pidetään 21.3.2020 Pohjanmaalla.  

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 2020. 

4.4.3. PM-kilpailut 

 

Suomi on vuonna 2020 Pohjoismaiden mestaruuskilpailujen järjestämisvuorossa. PM-kisat järjestetään 4.-

7.6.2020 pääpaikkana Tyrri Kouvolassa. Haulikkolajit järjestetään Orimattilassa ja liikkuvan maalin 

pienoiskivääriammunnat Sipoossa. Kilpailuun odotetaan osallistujia Pohjoismaiden lisäksi Virosta ja Iso-

Britanniasta, jotka kuuluvat Nordic Shooting Regioniin. Lisäksi mukaan on kutsuttu Färsaaret.  

 

4.5. Nuorisotoiminta 

 

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

lisääminen sekä uusien ampumaurheilukoulujen käynnistäminen ja ampumaurheilukouluissa harrastavien 

lasten ja nuorten määrän kasvattaminen.  

 

4.5.1. Tehoryhmät 

 

Nuorten tehoryhmävalmennus kuuluu kiinteänä osana huippu-urheilun valmennustoimintaan. 

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

valmennusjärjestelmää. Nuorten tehoryhmätoiminta tukee n. 15–24-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 2020 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 24. - 26. 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. Tehoryhmävalmentajat: kivääri, pistooli, liikkuva maali, trap ja skeet. 

 

4.5.2. 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 
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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 Suomen Olympiakomitean Yläkoulutoimintaa ja 

pohjautuvat Olympiakomitean Urheiluakatemiaohjelman asiantuntijaryhmän määrittelemiin 

sisältösuosituksiin. 

 

4.5.3.  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. 

Kultahippuvastaavat ovat:  

Etelä-Suomi:   Kimmo Loponen 
Häme:   Sami Haume                                  
Itä-Suomi:   Heikki Pääkkönen                       
Kaakkois-Suomi:  Pekka Heiskanen                        
Keski-Suomi:   Hanna Palonen                            
Lappi:   Nita Törmänen                                     
Lounais-Suomi:  Juhani Forsman                           
Pohjanmaa:   Marko Mäkelä                              
Pohjois-Pohjanmaa:  Leena Korhonen 
 

Kultahippufinaali ilma-aseilla järjestetään Kankaanpäässä 18.-19.4.2020 Kankaanpään 
Ampumaurheilijoiden toimesta. Ruutiasefinaali järjestetään Isossakyrössä 25.7.2020 Isonkyrön Metsästys- 
ja Ampumaseuran toimesta.  

Valituista kilpailuista rakennetaan Lapua Kultahippu Cup, jonka yhteistyökumppanina on Nammo Lapua. 

Lapua palkitsee parhaita ampujia ja seuroja kauden jälkeen.  

Lasten kilpailutoiminnan tavoitteena on, että lapsilla on mahdollisuus kilpailla omalla paikkakunnallaan tai 

lähialueellaan. On tärkeää, että kaikissa seura- ja aluetason kilpailuissa lapsille järjestään myös 

tukiammuntasarjat. 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.  



13 
 

Kultahippuikäisille suunnattu Pete Patruuna -kännykkäsovellus on käytössä myös vuonna 2020. Pete 

Patruuna cup-kisoja ei kuitenkaan järjestetä.  

 

4.5.4. Ampumaurheilukoulutoiminta 

 

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. Tavoitteena on vuonna 

2020 edelleen lisätä ampumaurheilukoulujen määrää valtakunnallisesti. Hyvänä tavoitteena on 100 

ampumaurheilukoulua 100:ssa ampumaurheiluseurassa. 

Seurojen ampumaurheilukoulutoimintaan on tarjolla lajiesitteitä sekä ilmapistoolin ja -kiväärin 

perustekniikan oppaita. Lisäksi seuroille suositellaan ampumaurheilukouluvakuutuksen hankkimista. 

Tukiammunnan, kultahippujen kilpailujärjestelmän, ohjaajakoulutusten ja SAL:n nettisivuilta löytyvän 

ampumaurheilukoulumateriaalin myötä lasten ampumaurheilukoulutoiminnan järjestäminen tehdään 

seuroille mahdollisimman helpoksi. 

Vuonna 2020 keskitytään parantamaan markkinointia ampumaurheilukouluille, jotta aloittelijat löytävät 

lajin pariin. Ampumaurheilukouluja järjestävät seurat ohjataan ja opetetaan lisäämään jokainen alkamassa 

oleva ampumaurheilukoulu Suomisportiin avoimeksi tapahtumaksi, jolloin rakentuu samalla kalenteri 

kaikista Suomessa olevista ampumaurheilukouluista. Tätä kalenteria hyödynnetään syksyllä kokeiltavassa 

lajin Facebook-mainonnassa. Suomisportin avoimena tapahtumana ampumaurheilukoulu näkyy kaikille 

Suomisportin käyttäjille, joita on tällä hetkellä jo yli 400 000, ja tavoittaa siten liikuntaharrastuksesta 

kiinnostuneita lapsia ja vanhempia.  

 

4.6. Lajimarkkinointi 

 

Lajimarkkinointia tehdään pääsääntöisesti paikallisten ampumaseurojen kanssa osallistumalla erilaisille 

messuille eri puolilla maata ja järjestämällä paikallista kouluyhteistyötä.   

Tapahtumissa markkinoidaan ampumaurheilua järjestämällä simulaattoriammuntaa (Noptel, Scatt, SimWay 

Hunt, Laser Shot) ja jakamalla esitteitä ja tietoa lähiseuroista. Vuoden 2020 tapahtumia ovat muun muassa:  

- Liikunnan ja terveystiedon opettajien opintopäivät, Rovaniemi 31.1.-1.2.2020 

- Kansainväliset Erämessut 4.-7.6.2020, Riihimäki 

Ampumaurheilu on mukana liikuntajärjestöjen ala- ja yläkouluille suunnatuissa kampanjoissa. Kampanjassa 

koulut järjestävät monipuolisia liikuntapäiviä. Käytännön järjestelyistä sovitaan paikallistasolla koulun ja 

ampumaurheiluseuran kesken.  

Lisäksi vuonna 2020 viestinnässä panostetaan muutamien kilpailutapahtumien striimaukseen ja kokeillaan 

lajin markkinointia Facebookissa. Striimausprojektista kerrotaan tarkemmin luvussa 6.2. 

 

5. Huippu-urheilu 
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5.1. Päämäärä ja tavoitteet 

 

Suomen Ampumaurheiluliiton huippu-urheiluvalmennuksen päämääränä on suomalaisen ampumaurheilun 

kehittäminen ja ohjaaminen kansainväliselle tasolle.  

Tavoitteet: 

• Päätavoite on mitalisija Tokion para- ja olympiakisoissa 
• 1-2 maapaikkaa lisää Tokion para- ja olympiakisoihin 2020 haulikko- ja luotilajeissa 
• Menestyminen kauden arvokilpailuissa: 3 mitalisijaa ilma-aseiden EM-kilpailuissa Puolan 

Wroclawissa, 2 mitalisijaa haulikkolajien EM-kilpailuissa Ranskan Châteauroux:ssa,  
• Mitalisija luotilajien Euroopan olympiakarsintakilpailusta Tokion olympiakisoihin Tšekin Pilzenissä 
• Edellytysten luominen huippujen kehittymiselle Pariisin 2024 kisoihin 

 

Keskeisimmät keinot: 

• Systemaattisesti johdetun valmennuksen ja harjoittelun tehostaminen vuoden 2020 aikana 
• Kohdennettu tuki parhaille urheilijoille siten, että he saavuttavat valmiudet taistella olympialaisten 

maapaikoista ja mitaleista Tokiossa 2020 
• Jokaisen lajin kanssa tehdään loka-marraskuussa 2019 suunnitelmat olympiakisoihin. Suunnitelmia 

tukee olympiakisojen valintajärjestelmä. 
 

Huippu-urheilun kärkihankkeet 2016-2020:  

• Toiminnan keskittäminen ja ammattimainen harjoittelu ”Parhaat ampujat harjoittelevat yhdessä 
parhaassa valmennuksessa” 

• Parhaille urheilijoille mahdollisuus harjoitella kovissa kansainvälisissä ryhmissä 
• Osaaminen ja koulutus, osaava valmennusorganisaatio 
• Valmennuskeskusyhteistyön vahvistaminen 
• Urheiluakatemiatoiminnan kehittäminen 
• Urheilijapolun valintavaiheen valmennuksen tehostaminen nuorten tehoryhmässä 
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5.2. Valmennusorganisaatio  

 
Huippu-urheilutoiminnan painopiste on olympialajeissa ja IPC:n paralympialajeissa.  
 
Huippu-urheilutoiminnan tavoitteena vuonna 2020 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 hyödyntäen 
Kisakallion valmennuskeskuksen, Turun Seudun Urheiluakatemian (TSUA) ja Päijät-Hämeen 
Urheiluakatemian (PHUra) asiantuntijaverkostoja. 
Valmennusorganisaatio pysyy lähes samanlaisena vuonna 2020, ainoa muutos on skeetin nuorten 
valmentaja, joka valitaan marraskuussa. 
 
Valmennusorganisaatio 2020 

 

 

5.2.1. Asiantuntijapalvelut ja tukihenkilöt 

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

Psyykkistä valmennusta jatketaan olympiatuen urheilijoilla ja syvennetään osaamista seuraavan kauden 
aikana.  

- Päätemana 2020, työkalujen käytön vahvistamisen lisäksi, on lämmön ja korkean ilmankosteuden 
vaikutukset suoritukseen henkisesti.  

- Kaikilla olympiaryhmän urheilijoilla on nimetty henkilökohtainen valmentaja, lisäksi on vuoden 
aikana 1-2 yhteistä tapaamista Kisakallion urheiluopistolla ryhmän kanssa  

- Psyykkisen valmennuksen koulutustapahtumia B-maajoukkueille ja nuorten maajoukkueen 
urheilijoille.  
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- Koulutustapahtumien lisäksi luomme mahdollisuudet perusopetusohjelmaan koko maajoukkueelle 
nettikoulutuksena.  

- 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 ja tehostetaan.  
- Seurantamittaukset keskitetään TSUA:n Kupittaan ampumaradalle.  
- Seurantamittauksia on kerran kuussa noin kolmen päivän mittaisina, mittauksista vastaa KIHU:lta 

Simo Ihalainen.  
- Testaus ja seuranta on tiiviimpää kärkiurheilijoiden kanssa.  
- Testauksia ja tekniikan seurantaa tehdään pysty-, polvi ja makuuasennossa, sekä ilma- että 

pienoiskiväärillä.  
- KIHU:n testien lisäksi teemme seurantatestejä Noptel- ja Scatt-testien avulla.  
- Simo Ihalainen analysoi ja antaa palautteet testeistä urheilijoille ja valmentajille, minkä perusteella 

tehdään lajivalmentajan johdolla muutoksia harjoitteluun.  
- Tiheämmällä seurannalla on tekniikan lisäksi tarkoituksena seurata myös hermostollista vireyttä. 

Haulikon tekniikka-analyysia kehitetään KIHU:n johdolla. 
 
Ase- ja patruunatestaus 

Testivastaavana maajoukkueella toimii Veijo Sivula. Aseet ja patruunat testataan pääasiassa Sivulan omalla 
testiradalla.  

- Ampujat lähettävät aseet Veijolle ennakolta tehdyn suunnitelman mukaisesti.  
- Valmennusleireillä mukana testaamassa ja huoltamassa aseet.  
- Lapuan Schönebeckin tehtaalla Saksassa 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. 
Laajennetaan resurssien mukaisesti testausta pistoolilajeille. Ase- ja patruunatestauksessa käytetään lajien 
välistä yhteistyötä siten, että parhaat asiantuntijat ovat käytössä. SAL nettisivuille tehdään ampujille kuvaus 
patruunoiden ja piippujen testauksesta sekä opastusta aseiden huollosta sekä hankinnasta. 
 
Lääkäri ja terveyspalvelut 

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 ja 
fyysisenä valmentajana toimii Mikko Saarinen. Mikko on paikalla leireillä ja kisoissa erillisen ohjelman 
mukaisesti. Tavoitteena on ensi kaudeksi fysioterapeutti joukkueen tukena ja mukaan kauden tärkeimpiin 
kisoihin. 
 
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 

Ampujille fyysisen kunnon räätälöidyllä testausohjelmalla testataan maajoukkueampujia yksi- kaksi kertaa 
vuodessa Kisakallion Urheiluopistolla. Testeistä vastaa Kisakallion valmennuksen kehittäjä Anne Rikala. 



17 
 

Yhteistyötä tehostetaan Kisakallion ja Turun välillä. Turun fyysinen valmentaja seuraa testejä Kisakalliossa ja 
tekee ohjelmat ampujille tulosten mukaan yhdessä Anne Rikalan kanssa. Anne käy haulikkolajien ampujien 
kanssa Lahti - Orimattilassa valmennusohjeet läpi yhdessä Mikko saarisen kanssa. Haulikkolajien ampujia 
ohjeista pääasiassa Mikko Saarinen, joka toimii kaikkien lajien hierojana ja erityisesti haulikon fyysisen 
kunnon kehittäjänä ja valmentajana. 

 

5.3. Valmennuskeskustoiminta 

 
SAL:n valmennuskeskus on Kisakallion Urheiluopisto. Vuoden 2020 aikana yhteistyötä tiivistetään ja 
selkeytetään, Kisakallio on TSUA:n kumppani. Opistolla pidetään ilmakivääri- ja pistoolileirejä. 
Kilpailutoiminta kehitetään yhteistyössä lähimpien seurojen kanssa. Vuoden 2021 ilma-aseiden EM-kisat 
pidetään Kisakalliossa. I-III - tason valmentajakoulutukset pidetään yhteistyönä tarkkuuslajien kanssa. 
Inkoon kivääri- ja pistoolileirien majoitus on opistolla, missä pidetään myös ampujien tukiharjoittelu leirien 
aikana. Yläkoululeiritoiminta käynnistettiin viime vuonna ja sen kehittämistä jatketaan. Kisakalliossa 
järjestetään ISSF-lajien maajoukkueiden ja tehoryhmien fyysisen kunnon testaus 1-2 kertaa vuodessa ja 
lisäksi muuta valmennuksen ja koulutuksen tukitoimintaa.  
 
Tanhuvaaran Urheiluopistossa järjestetään lisäksi kiväärin leirejä ja yläkoulutoimintaa. 
 

5.4. Urheiluakatemiaohjelma 

 

Ammunnan painopisteakatemiat ovat kiväärilajien Turun Seudun Urheiluakatemia ja haulikkolajien Päijät-
Hämeen Urheiluakatemia. Nuoret luotilajien 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 luotilajien ampujia 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 strategialajeista. Lajeina ovat kiväärin ja pistoolin olympialajit 
sekä paralympia-valmennus. Akatemiatoimintaa kohdistuu ensisijaisesti toisen asteen ja korkea-asteen 
koulutuksissa oleville urheilijoille. Tämän lisäksi organisoidaan urheilulukiotoimintaa.  
 
Maajoukkueen ampumaurheilijat, pääasiassa kiväärilajien urheilijat, harjoittelevat, opiskelevat ja asuvat 
Turussa, pysyvästi tai ovat pikiä jaksoja säännöllisesti harjoittelemassa. Tämä mahdollistaa myös 
kaksoisuran kaikilla opiskelun tasoilla. A-maajoukkue harjoittelee yhdessä Kupittaalla, kun urheilijat eivät 
ole ulkomaan leireillä tai kisoissa. Nuorten maajoukkuetoiminta on samalla tavalla keskitetty Turkuun. 
Lisäksi ns. ei-opiskelevat ampumaurheilijat liiton valmennusryhmistä keskittävät valmennuksensa Turkuun. 
TSUA:lla on käynnissä neljän vuoden projekti ”Kohti Tokiota”, joka on tavoitteena jatkaa seuraavat neljä 
vuotta kohti Pariisin Olympialaisia 2024. Urheiluakatemian valmentajayhteisö Kerttulin lukion tiloissa 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 
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toiminnasta. Valmennus on maajoukkuevalmennustasoa, mikä valmistaa ampujaa menestymään 
kansainvälisissä isoissa. 
 
Turun Urheiluakatemian kautta urheilijat saavat seuraavat palvelut:  

• Urheiluakatemian valmennuspalvelut, testit ja seurannan SAL:n, TSUA:n ja KIHU:n toteuttamina 
o SAL ammunnan maajoukkuevalmennus Kupittaan radalla, elektronisilla MEGA Link-

taululaitteilla 
o fysiikkavalmentajan, fysiikkavalmennusta räätälöity ampujille 
o fyysisten valmennuksen seurantatestejä, TSUA yhdessä Kisakallion urheiluopiston kanssa 
o psyykkinen valmennus, lääkäripalvelut, hieronta/fysioterapia- ja ravitsemuspalvelut  
o asumispalvelut 

 
Yhteistyötä tehdään yli lajirajojen, mm. muiden tarkkuuslajien kanssa. 2019 Turun kaupunki hankki 
ammunnan akatemiatoiminnalle ja Turun Seudun Ampujille elektronisia taululaitteita Kupittaan radalle. Nyt 
on harjoittelu ja kilpailujen järjestäminen entistä sujuvampaa. Tavoitteena on myös kehittää Kupittaan 
kisoja sekä järjestää kansainvälisiä kilpailuja säännöllisesti Turussa.  
 

5.4.2. Haulikkolajien urheiluakatemiatoiminta Lahdessa   

 
Haulikkolajien osalta toimintaa jatketaan Päijät-Hämeen Urheiluakatemian kanssa. Trap- ja skeet-lajien 
harjoittelutoiminta on keskitetty Orimattilaan ja Lahteen. Urheiluakatemiayhteistyöllä saadaan, apua 
asiantuntijapalveluihin mm. ohjattu fyysinen harjoittelu, fysioterapia- ja hierontapalvelut sekä psyykkinen 
valmennus. 
 
Trapin ja Orimattilan ampumaradan vastuuvalmentajina toimivat maajoukkuevalmentajat 
olympiavalmentaja Kari Kopra ja lajivalmentaja Pekka Maunula. Paratrapvalmennus on integroitu 
Orimattilan radalle muun maajoukkueen kanssa, Pekka Maunula toimii myös paratrapin lajivalmentajana. 
Päivittäisvalmennus on tällä tavalla kunnossa sekä aikuisten että nuorten osalta. 
 
Pääosa talven ja kevään haulikkolajien harjoittelusta tapahtuu kuitenkin ulkomailla. Ulkomaan leireillä on 
tavoite löytää hyvät sekä riittävän haastavat radat ja olosuhteet tekniikan kehittämiselle. Tällä hetkellä 
trapin leirit ovat Malagassa, Kyproksella ja Portugalin Algarvessa.  

 

5.4.3. Muu urheiluakatemiatoiminta 

 
Muissa akatemioissa harjoittelevien urheilijoiden valmennuksen järjestelyissä autetaan 
päivittäisvalmennuksen suunnittelussa ja seurannassa. Yhteistyötä valmistellaan Ouluseutu 
urheiluakatemian kanssa liittyen Oulun kupeeseen lähivuosina rakentuvaan kansainvälisestikin 
merkittävään ampumaurheilukeskukseen Ruutikankaaseen. Kivikon ampumakeskuksen toteuduttua myös 
Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian kanssa syvennetään yhteistyötä. 
 
Tavoitteena on ohjata ampujat ammunnan keskittämiskeskuksiin. 
 

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. 
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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. Yhteisiä leirejä 
ulkomailla on haulikkolajien Kyproksen-leiri sekä kivääri- ja pistoolilajien leiri Espanjassa. 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.  
 
Valmennusryhmät 2020 ja niiden leiri- ja kilpailuohjelmat löytyvät liiton internetsivuilta 
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/huippu-urheilu/valmennusryhmat/.   
 
Kaikilta SAL:n eri maajoukkueisiin ja arvokisoihin valittavilta urheilijoilta edellytetään SAL:n 
urheilijasopimuksen allekirjoittamista sekä joukkuesääntöjen noudattamista. Myös muihin kansainvälisiin 
kilpailuihin, joihin edellytetään liiton tekemää ilmoittautumista, lähteviltä urheilijoilta edellytetään SAL:n 
urheilijasopimuksen allekirjoittamista. 
 
SAL:n eettistä ohjelmaa ja antidoping-ohjelmaa noudatetaan kaikilla tasoilla huippu-urheilussa. Antidoping-
koulutusta annetaan fyysisten testien yhteydessä Kisakallion urheiluopistolla 
lokakuun lopussa kaikille maajoukkueurheilijoille. Lisäksi ajankohtaistietoa jaetaan kerran vuodessa eri 
lajiryhmille kevään leireillä. 
 
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.  
 
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ja Paralympiakomitea yhdistyvät vuoden 2020 alussa. Tämän 
myötä selvitetään näkövammaisten (IBSA) ampujien integroiminen SAL:n pararyhmien valmennukseen. 
 
 

5.6.1. Olympia- ja paralympialajit 

 
Valmennuksen painopistealueet 

 
Vuoden 2020 valmennuksen kehittämisen pääteemat kaikissa lajeissa ovat: 
• systemaattisuus, suunnittelu ja seuranta 
• urheilullisuus 
• vahva psyyke � kilpailukovuus � menestyminen finaaleissa  
• suoriutumista edistävä ravinto ja elämäntavat 
• taktiikka 
• valmentajien tapaamiset ja verkkotapaamiset 
 
 
1. Lajiharjoittelu 
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Luotilajien pääasiassa kiväärin tekniikanseurantaa tehostetaan. KIHUn mittauksia tehdään kuukausittain 
Kupittaan ampumaradalla. Mittauksia suoritetaan ilma-aseella ja pienoiskiväärillä ja pistoolilla. Kehitämme 
henkilökohtaista suunnittelua ja seurantaa testien perusteella. Käytämme konsulttivalmentajaa yhteensä 
30 päivää, kehittämään maajoukkueen lajivalmentajien ja urheilijoiden osaamista ja kehittymistä. 
Seurataan eLogger:illa, Kihun testeillä ja Noptel ja Scatt testeillä harjoittelua, taidon kehittymistä ja 
hermoston 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. Perusopetusta 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 pidetään Kisakallion urheiluopistolla 2 kertaa vuodessa. Loka-marraskuussa sekä helmikuun 
alussa. Jatketaan kunnon kehittymistä koko kauden aikana harjoittelulla ja säännöllisillä kenttä 
kuntotesteillä. Testien perusteella tehdään yksilölliset ohjelmat, opastetaan ja seurataan ohjelmien 
toteutumista. TSUA:n on fyysinen valmentaja kehittää ja vetää toimintaa Turussa yhteistyöllä Kisakallion 
kanssa. SAL fysiikka valmentaja ja hieroja valmentaa ja seuraa samalla tavalla haulikkoampujia Lahden 
alueella ja sovituilla leireillä ulkomailla. Lisäksi hyödynnämme PHUra:n palveluja. 
 
4. Taktinen osaaminen 
Kehitämme edelleen viime vuoden kokemusten pohjalta. Kilpailuanalyysit tehdään kilpailusuorituksen 
jälkeen. Taktinen osaaminen: kilpailuihin valmistautuminen, toiminta kilpailujen aikana, 
maajoukkuevalmentajat ja psyykkiset valmentajat vastaavat toteutuksesta. 
 
5. Valmentajien tapaamiset ja osaamisen jakaminen 
Tehdään lajivalmentajan, urheilijan ja henkilökohtaisen valmentajan yhteistyö saumattomaksi. Lisätään  
henkilökohtaisten valmentajien ja seuravalmentajien kouluttamista leireillä.  
Verkkotapaamiset säännöllisesti kilpailu- ja leirikalenterin suunnitelman mukaisesti: jaetaan parhaat 
toteutukset, raportoidaan urheilijoiden tilanteesta ja kehittymisestä. 
 
6. Ravintovalmennus 
Ravintokoulutus, henkilökohtainen ohjelma olympiaryhmän ampujille. Kivääri ja pistoolilajeille 
hyödynnetään TSUA:n palveluja. 
 
7. Nuorten huippu-urheilun valmennusjärjestelmän kehittämistä jatketaan 
Kehitämme tehoryhmävalmennusta siten että nuoret ovat entistä valmiimpia siirtymään nuorten 
maajoukkueeseen. Osallistutaan 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. Parhaiden nuorten 
harjoittelua seurataan luotilajeissa KIHUN mittauksilla yhdessä aikuisten kanssa, lisäksi hyödynnämme 
Scatt- ja Noptel- laitteita. Nuorten ryhmän urheilijaa kannustetaan hakemaan puolustusvoimien 
Urheilukouluun. 
 
Lajien valmennus 

Trap 
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Päätavoite on mitalisija Tokion olympiakisoissa heinäkuussa 2020. Satu-Mäkelä Nummela on ampunut 
Suomelle maapaikan Lahden maailmancupissa 2019. Tavoitellaan toista maapaikkaa naisille sekä yhden 
maapaikan miehille. Aikuisilla tavoite henkilökohtainen ja joukkuemitali EM-kisoista. Maailmancupeista 
tavoitellaan finaalipaikkoja, keräämään kovuutta EM - ja olympiafinaalia varten. Nuorten MM kilpailuissa 
tavoite on finaalisija ja joukkuemitali. PM kisoihin Orimattilassa osallistumme täydellä joukkueella, 
tavoitteena kärkisijoja jokaisessa lajissa. Olympiakisojen testikilpailuun osallistumme, mikäli kutsutaan. 
 
Toiminta on keskitetty Lahden seudulle, Orimattilan ja Hälvälän ampumaradoille. Päivittäisvalmennuksessa 
ovat säännöllisesti mukana molemmat lajivalmentajat. Trapin A-maajoukkueet leireilevät tammikuussa 
Espanjassa, helmikuussa Kyproksella, maaliskuussa Portugalissa ja huhtikuussa Ranskassa kotiradoilla 
Lahdessa ja Orimattilassa.  
 
Nuorten maajoukkue leireilee heti alkuvuodesta Malagalla, ja helmikuussa Kyproksella osallistumme 
molemmissa paikoissa samalla GP kilpailuihin. Maaliskuussa on Portugalin leiri aikuisten kanssa, 
huhtikuussa FF-Oderissa Saksassa kilpailukaudella tärkeimmät kisat ovat IJSC-kilpailuihin Porpettossa 
Italiassa ja Orimattilassa sekä PM kisat kotiradalla Orimattilassa. Päätavoite nuorten MM kisat Suhlissa 
Saksassa.  
 
Painopisteet valmennuksessa ovat:  

- koko kauden harjoitusmäärien lisääminen ja laadukas harjoittelu. Tärkeä osa-alue on finaali- eli 
yhden patruunan harjoittelu.  

- Lämpimien ja kosteiden olosuhteiden valmennuksen tehostaminen viimeisillä tiedoilla sekä fyysisen 
että psyykkisen valmennuksen osalta sekä apuvälineiden hyödyntäminen esim. kylmäliivien käyttö. 

- Olympialaisten valmistautumisessa panostamme mahdollisimman hyvään henkilökohtaiseen 
valmentautumiseen yhteistyöllä HUY:n ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Jatkuvan valinnan 
periaate mahdollistaa valmennuksen kannalta hyvää ajoitusta valintojen osalta, että jää hyvää aikaa 
valmistautua kisoihin. 

- Tavoitteena ohjelmoinnissa entistä parempi harjoittelun rytmittäminen; kovia ja helppoja jaksoja 
sekä levon ja rasituksen suhteen seuraaminen ja toteuttaminen.  

- Fyysisen kunnon kehittymisen seurantaa Kisakallion testien avulla, 2 kertaa /vuosi ja yhteistyöllä 
Kisakallion testivastaavan kanssa testitulosten hyödyntämisessä 

- Fyysisen valmennuksen tehostaminen Mikko Saarisen henkilökohtaisilla ohjelmilla 
- Tehoryhmävalmennuksen tehostaminen ja panostaminen tyttöjen ryhmään. 

 
Skeet 
Päätavoite on yksi mitali EM kisoista Ranskan Châteauroux:ssa, ja sen kautta yksi maapaikka lisää Tokion 
olympialaisiin miesten skeetissä.  Lisäksi on tavoitteena finaalisijoja maailmancup-kisoista. Opiskelijoiden 
MM-kisoissa Plzen issa Tšekeissä, tavoitteena mitali ja kaksi finaalipaikkaa. PM kisoihin Orimattilassa 
osallistumme täydellä joukkueella tavoitteena joka sarjassa kärkisijoja. Olympiakisojen testikilpailuun 
osallistumme, mikäli kutsutaan. 
 
Toiminta on keskitetty Lahden seudulle Hälvälän ja Orimattilan ja ampumaradoille. 
Päivittäisvalmennuksessa ovat säännöllisesti mukana henkilökohtaiset valmentajat. Skeetin A-
maajoukkueet leireilevät tammikuussa Espanjassa, helmikuussa Kyproksella, maaliskuussa taas Kyproksella 
ja huhtikuussa Ranskassa tutustumme EM kisarataan. Harjoittelu tähtää mahdollisimman hyvään tulokseen 
EM kisoihin toukokuussa, ja yhden maapaikan ampuminen lisää. MC Baku palvelee valmistautumista 
olympialaisiin. 
 
Nuorten maajoukkue leireilee heti alkuvuodesta Malagalla, ja helmikuussa Kyproksella osallistumme 
molemmissa paikoissa samalla GP kilpailuihin. Maalis- huhtikuussa on mahdollisuus osallistua 
Urheilukoulun leiriin, huhtikuussa FF-Oderissa Saksassa kilpailukaudella tärkeimmät kisat ovat IJSC-
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kilpailuihin Porpettossa Italiassa ja Orimattilassa sekä PM kisat kotiradalla Orimattilassa. Päätavoite nuorten 
MM kisat Suhlissa Saksassa.  
 
Painopisteet valmennuksessa ovat samat kuin trapissa. 
 
Kivääri 
Tavoite on finaalipaikka ja maapaikka Olympialaisiin ilma-aseiden EM-kisoissa Puolan Wroclawissa, 
Euroopan karsintakilpailussa Tokion olympiakisoihin Tšekin Plzen:issä on samoin tavoitteena maapaikka 
Tokioon. Finaalipaikka on tavoite maailmancupeissa Intiassa, Münchenissä ja Bakussa. Intian 
maailmancupiin lähtee pieni joukkue. Osallistumme täydellä joukkueella PM-kisoihin Tyrrin 
ampumaradalla. Kesäkuussa on nuorten EM kilpailut Kroatian Osijek:issa ja heinäkuussa MM kilpailut 
Suhlissa. Molemmista kisoista on tavoitteena yksi finaalipaikka. 
 
Tavoite on, että mahdollisimman moni maajoukkueampujista asuu ja harjoittelee yhdessä Turussa. 
Tammikuu on ilma-aseharjoittelua ja tiiviistä kilpailemista tavoitteena Münchenin kv.-kisojen kautta EM 
kisoihin Puolaan. EM kisojen jälkeen on Intian maailmancup sekä tiivistä harjoittelua Kupittaalla.  
Huolehditaan harjoittelun ja levon oikeasta suhteesta. Kihun tekniikkaseurannalla kerran kuussa 
parannetaan ampuma asentoa ja seurataan lajitaidon kehittymistä ja hermostollista tilaa. Huhtikuussa on 
pidempi ulkomaan leiri, joka palvelee valmistautumista toukokuun EM kisoihin. Kesäkuussa on Münchenin 
ja Bakun maailmancupkisat, jonka jälkeen jatkuu valmistautuminen olympialaisiin, SM kisoihin ja 
Opiskelijoiden MM kisoihin syyskuussa. 
 
Para kivääri  
Päätavoitteena on menestys maailmancupin kilpailuissa Al Ainissa ja ilma-aseiden EM-kilpailuissa 
Sloveniassa, molemmissa kilpailuissa on mitali tavoitteena sekä EM kisoissa toinen maapaikka Tokion 
paralympialaisiin. 
 
Leirejä on ollut tähän asti 3 päivää kuukaudessa mutta koska alkaa paralympiavuosi niin päiviä tulee lisää, 
sisältäen myös mahdollisen ulkomaan leirin. Yhteisleiriä on keskusteltu muun muassa Ruotsin 
maajoukkueen kanssa. Leiripäiviä tulisi n.50. 
 
Terveystilanteesta huolehtiminen, että jaksaminen on huipputasolla koko vuoden. Panostusta 
patruunoiden testaukseen sekä ilma- että pienoiskiväärin osalta. KIHUn suoritustekniikkatestaus 
säännöllisesti Jyväskylässä. 
 
Kilpailut 
Tammikuu 2020 Dortmund, ilmakivääri 
11.-22.3.2020 MC Al Ain, UAE kivääri/pistooli 
Toukokuu 2020 Hannover 
10.-19.6.2020 Para EM 10m Lasko, SLO 
 
Paralympiaryhmän kivääriampujien leiritys pidetään Keuruulla ja Jyväskylässä; viime mainitussa on käytössä 
myös KIHUn suoritustekniikkatestaus sekä ase- ja patruunatestaajan palvelut. Pyritään mahdollisuuksien 
mukaan osallistumaan kiväärimaajoukkueen leireille kilpailuvastuksen saamiseen. 
 
Pistooli 

Päätavoite on kilpailla paikasta Tokion olympiakisoihin. Pistooli on edustettuna ilma-aseiden EM-kilpailuissa 
Wroclawissa kahdella aikuisella ja kahdella juniorilla. MC Intiaan osallistutaan yhdellä ampujalla, mikäli 
ilma-ase EM taso on riittävä. Münchenin maailmancupiin 3 urheilijaa, Bakun maailmancupin osallistuminen 
riippuu alkukauden tuloksista. Nuorten tavoitteena on 3 ampujaa NMM kisoihin Saksan Suhl:iin. Kilpailuihin 
lähettämisen perusteena toimii riittävän korkea suorittamisen taso. 
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Leiritys alkaa uuden maajoukkueen kanssa marraskuun 2019 leirillä. Maajoukkue tulee leireilemään 
erilaisilla kokoonpanoilla yhteensä 8 kertaa. 3 kertaa Kupittaalla, 4 kertaa Kisakallio ja Inkoo ja 1 kerta 
Karstulassa. 
 
Alkuvuosi ollaan Kupittaalla, jotta saadaan riittävästi ruutiaseella harjoittelua maailmancuppeihin. 
Toukokuussa siirrytään Inkooseen, 20-paikkainen pistoolirata, jossa 10 elektronista Megalink-taulua. Syksyllä 
siirrytään takaisin Kisakalliolle. 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 maajoukkueurheilijalla 
kuukauden välein, kehittymisen seuraamiseksi. KIHUn tekniikkaseurantatestejä pidetään Turussa parhaille 
ampujille säännöllisesti. Stressiharjoitteita pidetään useampi per leiri. 
 

5.6.2. ISSF:n ei-olympialajit 

 
Kivääri 300 m 
Kilpailutoiminnan tavoitteet ovat Eurooppa Cupin kisojen kautta mahdollisimman isolla ryhmällä finaaliin. 
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 2020 Eurooppa Cupin kilpailut ja pääsy kahdella ampujalla Eurooppa Cupin 
finaaliin.  
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. 
Maajoukkueohjelmaa ei lajissa ole. Osallistutaan harkinnan mukaan kaksoistrapin arvokilpailuihin.  
 
Para trap 
Päätavoitteena syyskuussa MM-kilpailut Lonatossa Italiassa, tavoitteena kaksi mitalia. Parhaat para-
ampujat osallistuvat A-maajoukkueen mukana leireille, tammikuussa Espanjassa ja huhtikuussa Italiassa. 
Kansainvälisiin kilpailuihin osallistutaan keväällä. Valmennustoiminta on integroitu trapin maajoukkueen 
kanssa ja harjoitellaan yhdessä sekä ulkomaan- että kotimaan leireillä. 
 
Liikkuva maali 
Tavoitteina on 

- miesten joukkue -MM  
- henkilökohtainen mitali arvokisasta miehissä ja junioreissa 
- nuorten joukkue MM-kisaan 

 
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.  
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Kansainvälisten kilpailujen, ja sitä kautta saatavien kovien starttien kautta haetaan arvokilpailuissakin 
tarvittavaa rutiinia. MM 2020 on Châteauroux:ssa Ranskassa, jossa käydään kesällä ampumassa esikisat. 
 

5.6.3. Muiden SAL:n kilpailulajien valmennus 

 

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

ryhdyttiin toteuttamaan hiljalleen vuoden 2019 aikana suunnittelun edetessä kehittämistyöhön mukaan 

halunneen practicalin kanssa.  

 

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. Koordinaattorina tässä toimii Ville Häyrinen. 

 

Vuonna 2020 toimintaa kehitetään edelleen ja laajennetaan practicalissa. Muut lajit liittyvät myöhemmin 

halutessaan mukaan. 

 

5.7. Kansainväliset kilpailut 

 

Keskeisimmät kansainväliset kilpailut vuonna 2020 ovat seuraavat: 

Arvokilpailut 2020 

ISSF-lajit       

23.-3.2.  EM 10m Wroclaw, POL IK/IP   

15.04 - 27.04   Olympiakisojen testikilpailu Tokio, JPN (k, p, h)    

6.-20.5.  EM haulikko lajit Châteauroux, FRA (h)      

17.-28.5.  Euroopan karsintakilpailu Tokion olympiakisoihin k/p Plzen CZE    

4.-7.6.  PM-kilpailut FIN Tyrri/Orimattila k/p/h/rt   

8.-16.6.  Liikkuva maali MM Châteauroux FRA    

25.6.-2.7. Nuorten EM Osijek, CRO (k/p) 

11.-19.7.  Nuorten MM Suhl GER (k, p, h)     

24.7.-3.8.  XXXII Olympiakisat TOKIO, JPN      

9.-14.9.  Opiskelijoiden MM Plzen CZE (k, p, h)     

       

IPC-lajit 
10.-19.6.  Para EM 10m Lasko, SLO 
28.8.-9.9.  Paralympiakisat TOKIO, JPN 
(syyskuu) Para MM Trap Lonato, ITA   

 
Practical 
28.11.-6.12. MM pistooli, THA 
Siluetti 
1.-10.7. MM siluetti Örnskölvik, SWE 
Mustaruuti 
23.-29.8. tai 16.-22.8. EM-kilpailut Parma, ITA 
Kasa-ammunta 
 
ISSF maailmancup kivääri- ja pistoolilajit 
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15.03 - 26.03 New-Delhi, IND (k, p, h)      

02.06 - 09.06 Munich, GER (k, p) 

22.06 - 03.07 Baku, AZE (k, p, h) 
   
ISSF maailmancup haulikkolajit 
04.03 - 13.03 Nikosia, CYP (h) 
15.03 - 26.03 New-Delhi, IND (k, p, h) 
22.06 - 03.07 Baku, AZE (k, p, h)  
 
IPC maailmancup 
11.-22.3. Para MC Al Ain, UAE kivääri/pistooli 
alust. touko Para MC Fort Benning, USA kivääri/pistooli 
      
IJSC haulikkolajien nuorten kansainvälinen kilpailusarja     
24.-27.4. Porpetto, ITA       

11.-19.7. Suhl, GER Nuorten MM (k, p, h)     

27.7.-2.8. Orimattila, FIN 
   
Lapua Eurooppa Cup 300 m 
15.-19.6. Zagreb, CRO     
8.-12.7. Eskilstuna, SWE     
19.-23.8. Århus, DEN     
24.-27.9. finaali: Wintherthur, SUI 
     
Lapua Eurooppa Cup 25 m 
24. – 26.04. Suhl, GER    
12. – 14.06. Orlandet, NOR    
10. – 12.07. Tallinn EST    
7. – 9.08. Öckerö, SWE    
9. – 11.10. Lissabon, POR    
 
European Youth League 

− karsinta: ei vielä tiedossa 
− loppukilpailu: 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. 

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.  
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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.  

Liiton toimistossa tapahtuu muutoksia alkuvuonna, kun liiton pitkäaikainen kilpailu- ja palvelusihteeri jää 

eläkkeelle. Samassa yhteydessä tarkennetaan toimiston työntekijöiden työnkuvia, jotta toiminta olisi 

pienillä resursseilla mahdollisimman tehokasta.  

Vuoden 2020 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 

siirtynyt liittopalvelutasosta seurapalvelutasolle. Suomisport mahdollistaa edeltäjäänsä Sporttirekisteriä 

monipuolisempia palveluja sekä seurojen että liiton käyttöön.  

Vuoden 2020 alusta alkaen käyttöön tulee SAL:lle rakennettu kilpailu- ja tilastopalvelu, josta 1.1.2020 

alkaen saadaan käyttöön kilpailujen jälkeiseen vaiheeseen suunnattu tilastopalvelu. Palvelua täydennetään 

muun muassa kilpailujen ilmoittautumisosiolla vuoden 2020 aikana. Tästä kerrottiin tarkemmin luvussa 

4.4.1. 

Lisäksi liiton sisäistä toimintaa kehitetään muun muassa järkeistämällä toimintatapoja ja selkeyttämällä 

vastuunjakoa eri toimijoiden välillä. Kolmantena kehittämisen osa-alueena on rahoitus muun muassa oman 

varainhankinnan panostusta lisäämällä ja tuotteistamalla palveluja.  

Myös liiton jäsenyyden hyötyjä seuroille ja niiden yksittäisille harrastajille halutaan lisätä ja myös nostaa 

aiempaa enemmän esiin, jotta liiton jäsenyys nähdään seuroissa houkuttelevana. Liittoon rekrytoidaan 

loppuvuonna 2019 määräaikaiseen projektiin osa-aikainen työntekijä työskentelemään puolen vuoden 

ajaksi – pääasiassa vuoden 2020 puolella – palveluneuvojana opastamaan jäsenseuroja ja niiden jäseniä 

aselupiin ja aselain muutosten myötä harrastajilta vaadittaviin toimenpiteisiin liittyen sekä toisaalta 

neuvottelemaan liitolle uusia jäsenetusopimuksia yritysten kanssa. 

Aluetoiminnan kehittäminen, Strategiauudistuksen myötä pohditaan myös liiton aluetoiminnan 

tulevaisuutta ja tehokkainta mallia alueellisen toiminnan aikaansaamiseen. Aluetuen jakamista muutetaan 

vuodelle 2021 siten, että se perustuu enemmän asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.  

 

6.2. Viestintä 

 

Ampumaurheiluliiton mediaviestintä on saanut kiitosta tiedotusvälineiltä. Mediaviestintää tehdään 

erityisesti kilpailuista. Vuoden 2020 tavoitteena on lisätä yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumista ja 

vaikuttamista median kautta osana liiton vaikuttamistyötä. Mediaviestinnässä pääkanavana käytetään 

tiedotuspalveluita ja toissijaisesti omia kanavia. Omissa kanavissa panostetaan entistä vahvemmin 

sosiaaliseen mediaan.  

Viestinnän vaikuttavuutta seurataan jatkuvasti mediaseurannalla, joka päivitetään jokaisena arkipäivänä 

liiton verkkosivuille.  

Urheiluampuja-lehden julkaisu jatkuu painettuna ja sähköisenä tuttuun tapaan viidesti vuoden aikana: 

maaliskuussa, toukokuussa, heinäkuussa, syyskuussa ja joulukuussa. Kaikki numerot ilmestyvät sekä 
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painettuina että sähköisinä näköisversioina.  Lehdessä käsitellään monipuolisesti ampumaurheilun asioita ja 

säännöllisesti myös ympäristö-, rata- ja lakiasioita sekä yhdenvertaisuus- ja antidopingteemoja. Vuonna 

2020 lehteen tulee myös laajempia taustajuttuja muun muassa ympäristöasioista. Lehti postitetaan kaikille 

liiton jäsenseurojen jäsenille.  

Erityisesti seuroille ja liiton sisäisille sidosryhmille suunnattu sähköinen uutiskirje lähetetään kerran 

kuukaudessa.  

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.  

Vuonna 2017 aloitettu Ampumaurheilijat tutuiksi -videoprojekti #roadtotokyo jatkuu vuonna 2020 ja 

nostaa esiin upeita ampumaurheilijoitamme. Videot tuovat sisältöä SAL:n Facebookiin, josta niiden 

jakaminen on helppoa. Videoita linkitetään myös urheilijoiden profiiliteksteihin, jolloin ne laajentavat 

tekstin ja numeroiden antamaa kuvaa.  

Vuonna 2020 toteutetaan projekti ampumaurheilun näkyvyyteen liittyen. Projektissa striimataan muutama 

valittu kilpailu finaalin osalta. Neuvottelut striimin jakelijasta ja myös tuottajasta käydään vuoden 2019 

lopussa. Jakelussa pyritään pääsemään mahdollisimman keskeiseen kanavaan. Kasa-ammunnan pistelajien 

SM-kilpailut järjestetään Olympiakomitean koordinoimalla monilajisella SM-viikolla Joensuussa, ja niiden 

myötä toivotaan saatavan TV-näkyvyyttä Ylen kautta. Lisäksi loppuvuodesta 2020 kokeillaan Facebook-

mainontaa lajin markkinoinnissa. 

Seurojen osaamista viestintäasioissa tuetaan osana seuratoiminnan koulutuksia.  

Kaikessa viestinnässä noudatetaan yhdenvertaisuutta ja huomioidaan niin miehet, naiset, pojat ja tytöt kuin 

vammaisampumaurheilukin. 

 

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.  

Liikuntapoliittista vaikuttamista tehdään myös yhteistyössä Olympiakomitean kanssa. Vaikuttamistyötä 

tehdään viestintä- ja vaikuttamissuunnitelman tukemana suoraan avainhenkilöiden suuntaan ja vuonna 

2020 aiempaa vahvemmin myös suurelle yleisölle media kautta.  

6.3.2. Kansainvälinen vaikuttaminen 

 

Kansainvälistä vaikuttamista jatketaan vuoden 2020 aikana sekä EU-tasolla että kansainvälisten liittojen 
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tasolla. Tavoitteina on lajin toimintaympäristön varmistaminen, arvostuksen nostaminen ja suomalaisen 

osaamisen markkinointi ja kehittäminen.  

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. Talous 

 

SAL:n talousarvio vuodelle 2020 perustuu liittovaltuuston keväällä 2019 vahvistamiin maksuihin: seuran 

jäsenmaksu liitolle on 26 €/hlö, kilpailulisenssi 40 €, harrastelisenssi 25 €, seniorilisenssi 19 € ja 

nuorisolisenssi 13 €. 

Talousarvion loppusumma on 2 671 261,44 € ja se päätyy 4 138,56 € ylijäämään. Huomioitavaa on, että 

kulu- ja tulorakenteeseen vaikuttaa suuresti ympäristölupahanke, joka käynnistyy viiden järjestön 

yhteistyönä ja jota SAL hallinnoi. Hankkeen kulut ja toisaalta myös tuotot ovat 395 950 €, joten varsinaista 

talousvaikutusta sillä ei ole liiton budjetin ylijäämään. Hankkeesta kerrottiin luvussa 4.1.  

Liitto hakee opetus- ja 

kulttuuriministeriöltä 749 000 

euron suuruista toiminta-

avustusta. Lisäksi 

ympäristölupahankkeeseen on 

haettu maa- ja 

metsätalousministeriöltä 

192 000 euron suuruista 

valtionavustusta. Muut 

suurimmat tulolähteet liitolle 

muodostavat jäsenmaksutuotot 

675 000 €, lisenssituotot 216 

300 €, yhteistyösopimukset 206 

000 € ja Olympia- ja 

Paralympiakomiteoiden 

avustukset, jotka budjetin 

laatimishetkellä arvioitiin 217 

000 euroksi. Vuonna 2020 

budjetissa näkyy 

poikkeuksellisen paljon 

varsinaisen toiminnan tuottoja 

ympäristölupahankkeen takia 

Tuotot, 
varsinainen 
toim.; 349 

600,00; 13 %
Jäsenmaksutuo
tot; 675 000,00; 

25 %Lisenssituotot; 
216 300,00; 8 %

Kilpailutuotot; 8 
300,00; 0 %

Sopimustuotot; 
206 000,00; 8 %

Ilmoitustuotot; 
12 000,00; 0 %

Muut tuotot; 88 
200,00; 3 %

Yleisavustukset; 
941 000,00; 35 

%

Olympiakomite
an avustukset; 

217 000,00; 8 %

Tulojen muodostus

Harraste
41 %

Huippu
40 %

Hallinto
8 %

Viestintä
5 %

Julkaisu
5 %

Kv-
toiminta

1 %

Muu järj.toim.
0 %

Muu
19 %

Kulut toimialoittain
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(158 950 €) ja toisaalta kesäkuussa järjestettävien PM-kilpailujen takia (110 400 €).   

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. 

Osana liiton kehittämistyötä liiton kulurakennetta on kehitetty jo vuodesta 2018 alkaen siihen suuntaan, 

että järjestötoiminnasta ja hallinnosta 

saataisiin siirrettyä varoja harrasteliikuntaan. 

Sama suuntaus jatkuu edelleen, joskin 

suurimmat muutokset on jo saatu tehtyä 

muun muassa pienempien ja selvästi 

halvempien toimitilojen sekä henkilöstön 

tehtävänkuvien muutosten ja siitä 

aiheutuneen henkilöstökulujen kulurakenteen 

muutoksen myötä.  

Ympäristölupahankkeen kulut hankaloittavat 

vertailua suoraan aiempiin vuosiin, joten 

viereisessä kaaviossa on esitetty myös 

hankkeesta oikaistut kuluosuudet. 

Suurimpana yksittäisenä 

kululajina liiton toiminnassa 

ovat henkilöstökulut, jotka 

ovat hankkeen myötä 

tavanomaista korkeammat 

880 325 € vieden 31 % koko 

toiminnan kuluista. Muut 

suuret kululajit ovat urheilija- 

ja valmentajatuet 496 500 € 

sisältäen myös lajijaostoille 

maksettavat jaostotuet sekä 

matka- ja majoituskulut 

502 705 €. Kulujen 

muodostus kululajeittain on 

esitetty oheisessa kaaviossa. 

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 

aluevalmentajan 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. 

Harraste; 
31%

Huippu; 
47%
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22%
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Materiaalikulut; 
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%
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%
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7. Lajijaostojen toimintasuunnitelmat 
 

7.1. Kivääri 

 

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.  

Nuorisotoiminta 

Kauden 2020 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. 
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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 tulee kauden aikana tarpeen vaatiessa tekemään esityksiä liiton hallitukselle sekä valiokunnille. 

Vuosittain järjestettäviin asealan seminaareihin jaosto pyrkii saamaan edustajan/t. Osallistutaan liiton 

järjestämiin tilaisuuksiin sekä muiden yhteisöjen ja lajiliittojen tilaisuuksiin.  

Jaoston tiedottaminen tapahtuu Urheiluampuja-lehdessä sekä liiton www- sivuilla. 

Järjestäytymiskokouksessaan jaosto valitsee tiedotusasioista vastaavan henkilön. 

Palkitsemiset 

Liiton järjestämässä päätösgaalassa tullaan palkitsemaan paras kiväärinainen, kiväärityttö, kiväärimies ja 

kivääripoika. Tilaisuudessa tullaan lisäksi palkitsemaan ansioituneet jäsenet sekä mahdolliset ulkopuoliset 

toimintaa tukeneet tahot. 

Talous 

Jaostolla ei ole 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 

 

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

avustukseen (tarkoitettu kattamaan hallinnolliset kulut) sekä jaostoon omaan varainhankintaan 

(ilmapistoolin sarjakilpailu). 

Menot aiheutuvat kokouskuluista, palkitsemisista ja mahdollisista kilpailuiden sekä pistoolilajien 

valmennus- ja koulutustoiminnan järjestämis- ja osallistumiskuluista. 

Kansainvälinen toiminta  

Jäsenistöä kannustetaan osallistumaan kokemusten kartuttamiseksi kaikkeen kansainväliseen niin kilpailu-, 

harjoittelu- kuin tuomaritoimintaankin. 

Järjestötoiminta 

Yhteistoiminnassa kilpailuvaliokunnan kanssa pyritään vaikuttamaan entistä laadukkaampien ja 

onnistuneiden kilpailutapahtumien syntyyn. Liiton internet-sivujen pistooliosiota päivitetään ajan tasalle. 

Nimitetään jaoston keskuudesta vastuuhenkilö tehostamaan jaoston asioista tiedottamista liiton internet-

sivuilla. 

 

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 2020 kilpailut, anomukset, päätösesitykset lajiparlamentissa:  

Nimi SeuraNimi 

Kansallinen I-trap 100 kiekkoa Kaustisen Pohjan-Veikot 

Nasta GP 2020 Hyvinkään Metsästysampujat 

TAITOKAARI-Trap Pohjois-Hämeen Ampujat 

Kärki-Kisat Siilinjärven Urheiluampujat 

SM ESP 200 kiekkoa Oulaisten Ampujat 

Kansallinen Trap, AM kilpailu,Kaustinen  Kaustisen Pohjan-Veikot 

Polar GP Lahden Ampumaseura 

Asepaja GP -skeet ranking Ylistaron Metsästysseura 
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Energia-Trap Pohjois-Hämeen Ampujat 

Sako-Franchi GP Ala-Hämeen Ampujat 

Pohjolakiekko GP Orimattilan Seudun Urheiluampujat 

Kansallinen trap Mäntsälän Kennel- ja Metsästysseura 

Compak SM 2020 Iisalmen Ampujat 

Automaatti Trap, AM kilpailu, Kaustinen Kaustisen Pohjan-Veikot 

Kokkovuori GP Pohjois-Hämeen Ampujat 

St. Michel -Skeet Mikkelin Ampujat 

Pogostan Kiulu Skeet Ilomantsin Erämiehet 

Automaattitrapin SM-kilpailu, Siilinjärvi Siilinjärven Urheiluampujat 

Lappia GP skeet, Tornio Tornionseudun Ampujat ry 

SM Kansallinen trap, ikäkausi ja LV, Seinäjoki Ylistaron Metsästysseura 

12th International Junior Shotgun Cup  Orimattilan Seudun Urheiluampujat 

SM Skeet M & N Ala-Hämeen Ampujat 

SM Skeet N ja M Hyvinkään Metsästysampujat 

SM TRAP  M  N ja N20   Orimattilan Seudun Urheiluampujat 

SM Skeet ikäkausi Ala-Hämeen Ampujat 

SM Skeet ikäkausi Lahden Ampumaseura 

SM Skeet Siilinjärven Urheiluampujat 

SM Trap Mäntsälän Kennel- ja Metsästysseura 

Kansallinen I-Trap 100 kiekkoa Kaustisen Pohjan-Veikot 

SM English Sporting 200 k Hyvinkään Metsästysampujat 

SM-TRAP M (N,N20)?  Pohjois-Hämeen Ampujat 

Pollari ESP 140 Ranking 2020 Mäntän Seudun Ampujat 

SuperFinaali Lahden Ampumaseura 

RIO-Trap Pohjois-Hämeen Ampujat 

SM TRAP SM  M  N ja N20   Orimattilan Seudun Urheiluampujat 

 

Ranking-kilpailut 

Skeet ja trap – lajit: 

Skeetissä – Nasta GP, Polar GP. Sako-Franchi, KokkovuoriGP, Pogostan Kiulu, Lappia Skeet, Superfinaali ja 

SM:t 

Trapissa – Polar GP, Kärki Trap, Kokkovuori GP, Pohjola Kiekko, Superfinaali ja SM:t 
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Kansallisen skeetin ja trapin lajeissa ei ranking-kilpailuita järjestetä. 

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 Johanna 

Huotari, ja Anti Järvelaid toimii sporting-juniorien päävalmentajana.   

Jaosto järjestää sporting-junnuille leirityksiä 4-6 kpl (resursien mukaan) kotimaassa ja yksi ulkomaan leiri, 

sekä tehovalmennusta vuonna 2020. Laaditaan myöskin kokonaisvaltainen suunnitelma sisältäen muun 

toiminnan. Maajoukkuevalinnat tehdään jo vuoden 2019 loppupuoliskolla ja leirikalenteri, kun ranking 

kisojen aikataulut selvenevät. Lisäksi jatketaan sponsoreiden/yhteistyökumppaneiden etsimistä, sillä tämä 

laji on ollut liiton rahavirtojen ulkopuolella, kun laji ei ole olympialaji. 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 Nastakiekko 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).  

Liikuntavammaisammunta 

Vuonna 2020 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 

Tarkoituksen on saada luotua järjestelmä, jolla voidaan antaa apuja seurojen järjestämiin 

koulutus/valmennus/lajiesittelyihin, tavoitteena saada lisää ampujia.   

Tuomarikoulutus 

Haulikkojaosto järjestää YT-kurssin yhteistyössä kilpailuvaliokunnan kanssa 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 tuottoihin. 

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. 

 

7.4. Liikkuva maali 

 

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 lajivalmentajan kanssa. 

Kilpailukalenteri löytyy liikkuvan maalin lajisivuilta https://www.ampumaurheiluliitto.fi/liikkuva-

maali/kalenteri/ 

Vuonna 2020 järjestetään PM-kisat Kouvolassa. Jaoston työpanosta tarvitaan varmaan osittain kisojen 

läpiviemiseksi. 

Valmennustoiminta 
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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. SML:n 

SM-kisoissa. 

Tuomarikursseja järjestetään tarvittaessa, koulutusta koordinoi Ville Häyrinen. Sähköinen tuomarikoe 

käytössä.  

Talous 

Talousarvio pysyy Suomen Ampumaurheiluliiton tuen puitteissa, ks. taloussuunnitelma. 

Jaoston kokoukset 

Järjestetään puhelinkokouksia tarpeen mukaan, sekä yksi kokous lajiparlamenttiin yhteydessä. 

 

7.5. Practical 

 

Kilpailutoiminta Suomessa 

• Vuonna 2020 tavoitteena on järjestää seuraavat Suomen mestaruuskilpailut (Level III): 

o Pistoolipracticalin Suomen mestaruuskilpailut 

o Haulikkopracticalin Suomen mestaruuskilpailut 

o Kivääripracticalin Suomen mestaruuskilpailut 

o Action Air Suomen mestaruuskilpailut 

o Mini Rifle Suomen mestaruuskilpailut 

o Pistol Caliber Carbine Suomen mestaruuskilpailut 

o 3 Gun Grand Tournament Suomen mestaruuskilpailut 

• Haulikon Pohjoismaiden mestaruuskilpailun järjestämisvuoro on Suomella. 

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

Level II –kilpailua kauden 2020 aikana. Erityisen toivottavaa olisi saada Level II ja III-kilpailutapahtumia 

paikkakunnille, joilla kilpailuja ei aiemmin ole järjestetty. 

Jaosto ei peri vuonna 2020 järjestetyistä kiväärikilpailuista jaostomaksua. 

Kilpailutoiminta ulkomailla 

Vuonna 2020 järjestetään seuraavat arvokilpailut ulkomailla: 

• Pistooli MM, Thaimaassa 

Pohjoismaiden mestaruuskilpailujen järjestämisvuorot 2020 ovat: 

• Kivääri PM Tanskassa (mahdollista hakea Suomeen järjestettäväksi) 

• Pistooli PM Norjassa (Open, Production) 

• Haulikko PM Suomessa 

• Minirifle PM Ruotsissa 
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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 jo keväällä 2015 

tekemää ehdotusta lajin kansainvälisen kilpailutoiminnan tukemisesta. 

Valmennustoiminta 

Practical-jaostolla on tahtotila jatkaa 2019 käynnistettyä valmennustoimintaa siten, että jatkossa Practical-

jaoston järjestämän huippu-urheilija valmennuksen lisäksi aloitetaan maakunnissa perusvalmennuksen 

organisointi ja suunnittelu, joka tapahtuu SAL:n keskitetyn valmennustoiminnan puitteissa ISSF-lajien 

tavoin. Practical valmennusta vetämään valittiin 2019 Kari Kivistö. 

Perustason valmennustoiminta 

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

SAL-valmentajakoulutuksen puitteissa SAL:n valmentajajärjestelmän mukaisesti. 

Huippu-urheilijavalmennustoiminta 

Jaosto jatkaa vuonna 2016 aloitettua huippu-urheilijavalmennustoimintaa organisoimalla vuonna 2020 

maajoukkueleirejä ja muuta valmennustoimintaa. 

Tavoitteet IPSC Region Finland 

Regionin jäsenmäärässä tavoite vuonna 2020 on nostaa turvallisten ampujien määrää 250 henkilöä. TA-

listalla odotetaan siis olevan noin 4500 henkilöä. Huom. TA-lista ei ole jäsenrekisteri. 

Arvokilpailuissa tavoitteena on saavuttaa seuraava tulostaso: 

• Pistooli MM Thaimaassa yksi henkilökohtainen mitali 

Pohjoismainen yhteistyö 

Pohjoismaiden regionien yhteiskokouksen ”Nordic Meeting” järjestämisvuoro on 2020 Tanskalla. 

 

7.6. Siluetti 

 

Tavoitteet 

Kilpailulliset tavoitteet 

Päätavoitteina on menestyminen vuoden 2020 MM-kilpailuissa, jotka pidetään heinäkuun alussa Ruotsissa 

Örnskölvikissä. 

Jaoston tavoite on saada hyvä tulos mitaleiden muodossa MM-kilpailussa sekä pitää Suomi kärkimaiden 

joukossa. Edellisten MM-kilpailuiden kokemuksen myötä ja tästä syystä ampujille on tarkoitus järjestää leiri 

(TaSA) tulevan talven aikana 2/2020. Karsintakilpailut järjestetään mutta aikoja ja paikkoja ei vielä ole 

päätetty. 

Tavoite on saavuttaa lähes sama henkilökohtaisten mitalien määrä kuin edellisissä MM:ssä sekä saavuttaa 

kaikille joukkueille mitalisija. 
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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 

kiväärivalmentajana. 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 MM-kilpailuihin. Uusien pienoiskivääri-

sääntöjen myötä toivomme saavamme uusia ampujia lajin pariin. 

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

Kehityksestä voisi seurat ottaa oppia Lappeenrannasta, vuoden 2019 yllättäja oli TIA BÄCKER. 

Talous 

Liiton myöntämällä toimintamäärärahalla katetaan valmennus-, kilpailu- ja laji-kehittämistoiminnan sekä 

hallinnon kuluja. Mahdollisella kilpailuavustuksella tullaan tukemaan valittuja joukkueita. 

Kansainvälinen toiminta 

 

Jaoston kansainvälistä toimintaa tullaan hoitamaan edellisten vuosien mallin mukaisesti. Suomalaisilla on 

IMSSUN hallituksessa kaksi hallituspaikkaa sekä Euroopan (AETSM) liitossa.  Vaikutusmahdollisuudet 

tehtäviin päätöksiin ovat kuitenkin hyvien henkilökohtaisten suhteiden kautta olennaiset. 

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

laittaa lajin tulevaisuus etusijalle. 

 

7.7. Mustaruuti 

 

Kilpailutoiminta  

• Talvimusketti, Orivesi (OrivA)  Su 15.3.2020 

• XXXVI Salo, Halikko (SaSA)  La 16.5.2020 

• SSG XVII, Sipoo (SSG)   La 30.5.2020 

• Varkauden XIX BP, Joroinen (VarkA)  Su 14.6.2020 (ei ennätyskelpoinen) 

• SM XLII kilpailut, Sipoo (SSG)  Pe-Su 26.-28.6.2020 

• PM-kilpailut, Orivesi (OrivA)  Pe-Su 24.-26.7.2020 

• TSA XXXIII, Halikko (TSA)  TBA 

• EM-kilpailut, Parma (Italia)  16.-22.8. tai 23.-29.8.2020 

• Syysmusketti, Orivesi (OrivA)  La 29.8.2010   
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Tavoitteet 

Kilpailulliset tavoitteet: 

Päätavoitteena on menestyminen EM-kilpailuissa, jotka järjestetään Italiassa. 

Muut tavoitteet: 

Pyritään saamaan lajille positiivista näkymistä sosiaalisessa mediassa. 

Säännöt 

Mustaruutiammunnan säännöt päivitetään vastaamaan MLAIC:n sääntöjä. Käännöstyö on vielä kesken. 

Tuomarikurssit  

Järjestetään tarpeen mukaan. 

Valmennus- ja harjoitusleirit 

Pyritään kehittämään mustaruutiammunnan valmennustoimintaa. 

Talous 

Liiton myöntämällä toimintamäärärahalla katetaan valmennus-, kilpailu- ja laji-kehittämistoiminnan sekä 

hallinnon kuluja. 

Mahdollisella kv. kilpailuavustuksella tullaan tukemaan valittuja joukkueita. 

 

7.8. Kasa-ammunta 

 

Kasa-ammunnan toiminta keskittyy sekä kotimaiseen että kansainväliseen kilpailutoimintaan ja lajin 

tunnettuuden lisäämisen Urheiluampuja-lehden ja muidenkin medioiden piirissä. Pidetään yhteyttä 

kilpailujen järjestäjiin siten, että tarvittavat SM-kilpailut tulevat järjestetyksi ml. kansainvälisten kilpailujen 

karsinnat. 

Osatavoitteena on myös uusien ampujien hankkiminen harrastuksen piiristä pois jäävien tilalle kuitenkin 

niin, että lajin harrastajamäärä ei vähenisi.  

Kasa-ammunnan kilpailusäännöt tarkistetaan ja päivitetään.  

Kilpailutoiminnassa tuetaan arvokilpailuihin osallistuvia osallistumismaksuissa ja kilpailumateriaalilla.  

Järjestetään vähintään yksi kasa-ammunnan peruskoulutustilaisuus uusille ampujille tai vaihtoehtoisesti 

kaksi valmennustilaisuutta aktiivisille nimetyille kilpailijoille kutsutilaisuuksina.  

Palkitaan Grande Finalessa vuoden kasa-ampuja sekä muita lajissa vuoden aikana menestyneitä.  

 

8. Aluejaostojen toimintasuunnitelmat 
 

8.1. Etelä-Suomi 

 

Yleistä 
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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. Kirjanpidon ja 

talouspalvelut hoitaa SAL:in toimisto. Muut hallintopalvelut, kuten postitus ja kopiointipalvelut hankitaan 

osin ja osin tehdään itse. 

Talous 

Jaoston tulot muodostuvat pääosin seuroilta perittävistä maksuista ja Ampumaurheiluliiton maksamasta 

tuesta.  

Menopuolella merkittävin panostus on nuorisotoiminnan monipuolisessa tukemisessa, vuoden 2020 suurin 

menoerä tulee olemaan järjestettävät nuorten leirit. Vuodelle 2020 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 ympäristölupaprojekteja, 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 
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Aluejaosto jatkaa aluevalmentajien johdolla alueen nuorten ampumaharrastuksen tukemista. Alue tukee 

nuorten Tehoryhmän valintaleirille kutsuttuja alueen nuoria kustantaen valintaleirin osallistumismaksun 

kutsutun osalta. 

Vuodelle 2020 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. 

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 

 

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

organisaation osana yhteistoiminnassa lajijaostojen ja alueen ampumaseurojen kanssa. Vuonna 2019 

alueella toimi 39 ampumaseuraa, joissa on noin 5750 jäsentä. 

Hämeen alueen toiminta tulee vuonna 2020 painottumaan aluetason valmennuksen ja 

seurakehittämistoiminnan tarpeiden mukaan.  Myös seurojen tueksi asiantuntijajäsenten määrää lisätään 

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

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

aluevalmennustyöhön ja koulutukseen. 

Hallinto 

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

mahdollisimman tehokkaasti.  

Työryhmät ovat: 

Valmennus ja Nuoriso: 

• Työryhmän ja aluevalmentajien tarkoituksena on toimia koulutuksen, valmennuksen ja 

nuorisotoiminnan keskuksena alueella.  

Rata ja toiminta: 

• Ylläpitää kilpailutoimintaa ja tilastoja alueen kilpailuista.  
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• Tuomarikorttien ylläpito 

• Rataolosuhteiden kehitys  

Viestintä: 

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

muihin toimijoihin. Seurojen ja toiminnan näkyvyyttä lisätään alueen sivuilla. 

Viranomaisasiat: 

• Ampumakorttitoiminta,  

• Lupa-asiat (mm. ympäristöluvat) 

Myynti, markkinointi ja varainhankinta: 

 

• Seurojen ja ampumaurheilun markkinointi, verkostointi, monialaisuuden hyödyntäminen (seurojen 

jäsenet), imagon kohotus ja myynti. 

Yleisjohto: 

• Toiminnan yleisjohtaminen ja raportointi. 

Asiantuntijat: 

• Seurakehitys: Jarmo Pyyhtiä ja Tapio Törmä  

• Viranomaisasiat: Rainer Hirvonen                                                            

•  Rata- ja ympäristöasiat: Lotta Jaakkola                              

• Liikkuva maali: Jarmo Pyyhtiä    

• Action Air ja Practical: Jaakko Viitala 

• Mustaruuti: Pasi Anias                                                                                  

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) 

- 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. 
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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 2kpl. 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.  

Toimintasuunnitelma vuosineljänneksinä 

1. neljännes (Tammikuu-Maaliskuu) 

- Aluevalmennusleiri ilmapistooli (mahd. SH) 

- Aluevalmennusleiri ilmakivääri (mahd. SH) 

- Hippuleiri ilmakivääri ja ilmapistooli (loppuneljännes) 

- Aluevalmentajien palaveri kaikki lajit (alkuneljännes) 

- Tuomarikorttikoulutus 

- Seurakäynnit 2-3 kpl 

- 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) 

- Seurakäynnit 2-3 kpl 

- Aluejaoksen kokous (alkuneljännes) 

- Aluejaoksen kokous (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)   
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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 (alku neljännes), (syyskokous valmisteleva)   

- Alueen sääntömääräinen syyskokous (alkuneljännes)  

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

- Ilmoitus 4. neljännes SALiin (talous ja toteutuma) 

 

8.3. Itä-Suomi 

 

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.  

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.  

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 iltapäiväkerhotoimintana 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 

jatkamaan aktiivista ja tuloksellista kilpailutoimintaansa. Alue järjestää valmennusleirejä ja tekee 
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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 

Alueelta osallistutaan liittovaltuuston kokouksiin, sekä muihin SAL:n järjestämiin tilaisuuksiin. 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. 

 

8.4. Kaakkois-Suomi 

 

Aluejaoston toiminta jatkuu vuonna aiempien vuosien kaltaisena, Pyritään järjestämään syksyllä ilma-

aseleiri ja keväällä ruutiaseleiri. 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. 

Koulutus  

Seurat voivat halutessaan pyytää ohjaajakoulutusta liitolta, liiton nuorisopäällikkö vastaa 

koulutustoiminnasta. 

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

luokissa lajikohtaisesti alueen eri osissa seurojen ilmoittaman tarpeen mukaan. Haulikkokoulutus 

järjestetään keväällä 2020. 

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  

Kultahippufinaaleihin osallistuvia ampujia tuetaan osallistumalla kuljetuskustannuksiin, mikäli kilpailut ovat 

oman alueen ulkopuolella. 

Swedish cup kilpailuun osallistuvia nuoria tuetaan maksamalla osan heidän kustannuksistaan. 

Kilpailutoiminta  

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 toukokuussa Ukko-Pekka-kilpailu. 

Mikkeliin on myönnetty Ilma-aseiden joukkue SM-kilpailu helmikuussa. Lappeenrantaan 10m liikkuvan 

maalin SM-kilpailu (N, M ja nuoret) maaliskuussa. Kouvolaan 50m kiväärin SM M ja N sarjat heinäkuussa. 

Aluejaosto järjestää kilpailumatkan Ruotsin Sävsjön Swedish Cupiin 2.–5.1.2020.  

Valmennustoiminta  

Ampujien valmennus tapahtuu pääosin alussa mainittujen leirien yhteydessä. Seuraleirejä ja koulutusta 

alueen eri osissa järjestetään tarpeen mukaan. Pienimuotoista ohjausta voidaan toteuttaa myös eri 

kilpailujen yhteydessä 

Talous   

Aluejaosto harrastaa pienimuotoista varojen keräystä välittämällä mm. aluemestaruusmitaleja. Pääpaino 

kumminkin on liitolta saama tuki. 

 

8.5. Keski-Suomi 

 
Keski-Suomen alueella toimii 16 ampumaseuraa ja yksi kilpailujäsenseura, joissa jäseniä on noin 1100 
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 eri keinoin toimintaa. 
 
Seurojen toiminnan, erityisesti kilpailutoiminnan tiedotusta netissä ja sähköposteilla kehitetään edelleen. 
Practical- ja kasa- ja mustaruutiammunnassa pyritään myös parantamaan alueellista toimintaa ja 
tiedotusta. 
 
Keuruun Seudun Ampujat on mukana ampumaurheilu- ja harjoittelukeskustoiminnassa entisen 
varuskunnan rata-alueella, mutta tämän hanke on vielä kesken. Keski-Suomen Ampujat jatkaa hanketta 
haulikkoratojen avaamiseksi ja radat avautunevat 2020. 
 
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 
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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 2020. 
 
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 / tai keväällä kaikissa lajeissa. 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. 
 
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. 
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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 

 

Vuoden 2020 koulutuksen ja valmennuksen painopistettä siirretään edelleen huippu-urheilun suuntaan. 

Valmennuskoulutusta alueella tuetaan ja ulkopuolisia valmentajia käytetään leirityksissä. Ampumakoulujen 

ja harrasteryhmien perustamista tuetaan. Junioritalkoita jatketaan Posion, Ranuan ja Sallan suunnalla. 

Yhteistyötä Metsästäjäliiton alueellisten toimijoiden kanssa (erityisesti metsoleirit). 

Hallinto          

Nuorisokoulutus, nuorisopäällikkö Nita Törmänen, Mika Tikkanen 

Valmennus, Mika Tikkanen, Marianna Mölläri ja Mika Kinisjärvi, Reijo Alkku, Pertti Kuusela. 

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

peruskurssit pyritään järjestämään kansainvälisinä Torniossa. 

Koulutus         

Kts. Nuorisotoiminta. Tuomarikursseja järjestetään Lapin alueella SAL:n periaatteiden mukaan. 

Vammaisurheilun mukaanottoa ja erityisryhmille räätälöityjen tapahtumien järjestämistä tuetaan. 

Valmentajakoulutusta ja ampumakoulun ohjaajakoulutusta tuetaan. Ilma-asekorttikoulutuksia jatketaan 

yhteistyössä alueen seurojen kanssa. 

Nuorisotoiminta 

Kultahippujen aluekilpailut ja aluekarsinta 2020 ammutaan Sodankylässä. Kultahippufinaaliin osallistutaan 

entiseen tapaan. Ruutiaseiden AM- ja P-SM-kisoihin otetaan sarjat kultahipuille. Kultahippuohjaajan kurssit 

järjestetään tarpeen mukaan. Seurakäyntejä tehdään seurojen kysynnän mukaan. 

Alueen tehoryhmällä on alueellisia ja valtakunnallisia leirejä. Norbottenin alueen kanssa lisätään yhteistyötä 

mm. leirien ja kisojen kautta. Torniossa järjestetään haulikkoleirikoulu, lisäksi skeetin tehoryhmän leirejä. 

Virolainen Anti Järvelaid kutsutaan valmentajaksi haulikkoleirille. Sodankylässä järjestetään tukiampujille 

ratatilanteen mukaan ilma-aseleiri ja ruutileiri. Meri-Lapin Eräkerhon nuorisotyötä tuetaan edelleen. 

Alueen haulikkokoulujen toimintaa jatketaan ja kehitetään yhdessä alueen seurojen kanssa. Leirityksiin 

liitetään nuorille suunnattu II-luokan tuomarikoulutus. Tehoryhmien valintaleireille lähetetään nuoria 

ampujia. 

Kilpailut        

Aluemestaruuskilpailut pyritään ampumaan kaikissa lajeissa. Pohjois-Pohjanmaan alueen ja Pohjois-Ruotsin 

kanssa jatketaan yhteistyötä. Barents Urheilu ry:n Barents Sports Commiteen järjestämiin Barentsin alueen 

urheilutapahtumiin osallistutaan. Torniossa järjestetään skeet ranking-kisa. Alueelle hankitaan SM-tasoisia 

kilpailuja vuosittain. 

Valmennus    
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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 tällä hetkellä sisäampumarata kokonaan. 

Paikkakunnan harrastepohja edellyttäisi sekä ilma- että ruutiaseille soveltuvan sisäampumaradan. 

Talous           

Aluejaoston talous perustuu SAL: antamaan toimintatukeen. 

 

8.7. Lounais-Suomi 

 

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 2020 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. 

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. 
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Pyritään lisäämään tukisarjat mahdollisimman monen alueella järjestettävän kilpailun kilpailuohjelmaan. 

Kesällä järjestetään edelleen Suvisarjakilpailu. 

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 2020 myös Maakunnallinen makuun sarjakilpailu ja edellä mainittu 

Suvisarjakilpailu. 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.  

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 13 000 euroa, joka muodostuu liiton tuesta, AM-kilpailumaksuista sekä 

leiri- ja koulutusmaksuista (esim. tuomarikoulutus). Arvioitujen menojen loppusumma on 13 000 euroa, 

joka muodostuu urheilija-, nuoriso- ja valmentajatuista, matkakorvauksista, nuorten osallistumismaksuista, 

koulutuskuluista ja AM-mitalien hankinnasta. Talousarvion tulokseksi jää näin ollen +/- 0 €. 

Vuoden 2020 talousarvioon on varattu SAL:n tuen suuruudeksi 5 000 euroa.  

 

8.8. Pohjanmaa 

 

Aluejaoston tehtävänä on liiton säännöissä alueille määrättyjen tehtävien hoitaminen ja ampuma-aselain 

edellyttämän koulutuksen, tiedotuksen ym. tehtävien järjestäminen alueella. 

Koulutus 
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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 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. 

Kilpailut 

Seuraavien AM-kilpailujen ajankohta ja paikka on vielä avoin: 

- Ilma-aseiden kaikki sarjat AM 

- Ilmaolympiapistooli AM 

- Kultahippujen AM 

- 25m pistooli AM 

- 50m pistooli AM 

- 50m Pienoiskivääri AM 

- 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 

- O-Trap AM 

- 2-Trap AM 

- Practical 

- Pohjanmaan Kilpi 

- Pohjanmaa CUP:n finaali 

- Ilmaolympiapistooli CUP finaali, Ylistaro 9.4.2020 
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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. 

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 

 

Aluejaoston tavoitteena on kehittää ampumaurheilun mahdollisuuksia alueella. Pyritään järjestämään 

ammuntaan liittyviä tapahtumia alueella. 

Hallinto 

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

Rantonen (OMAS), Leena Korhonen (RaaA) 

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. 
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Ympäristö- ja ratahankkeet  

Ruutikankaan ampumaurheilukeskuksen rakentaminen etenee, jotenka tuetaan ampumaratayhdistystä 

ratahankkeen jatkotoimenpiteissä. 


