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Visiomme
• Ampumaurheilu on kehittyvä ja menestyvä urheilulaji

Arvomme
• Toimimme avoimesti, läpinäkyvästi ja vastuullisesti
• Varmistamme jokaisen fyysisen ja henkisen
turvallisuuden
• Panostamme viihtyvyyteen radoilla ja seuratoiminnassa

SAL strategia 2024
Kehittyvä ja menestyvä urheilulaji
Elinvoimainen ja kasvava seura

Mahdollistavat olosuhteet

1. Seuratoiminnan laatu paranee
2. Seuran toimintaan on helppo tulla mukaan
3. Seura toimii uudistumiskykyisesti ja tavoitteellisesti

1. Seuroilla on käytössään riittävät ja
ympäristövastuulliset rataolosuhteet, joilla harrastajat
viihtyvät
2. Ampumaurheilun arvostus harrastuksena ja huippuurheiluna kasvaa
3. Monipuoliset harrastamisen tavat ja mahdollisuudet
innostavat kasvamaan ja kehittymään

SAL:n onnistumisen edellytykset:
Tiivis vuorovaikutus ja
yhteistyö liiton ja seurojen
välillä

Menestyvä huippu-urheilu

Tehokas ja monipuolinen
viestintä

Nykyteknologian ja
digitalisaation
hyödyntäminen

Elinvoimainen ja kasvava seura
1. Seuratoiminnan laatu paranee
– Seuratoimijoiden osaaminen kasvaa niin valmennuksessa/ohjauksessa kuin seuran hallinnossakin koulutuksen
myötä ja ammattimainen toiminta kehittyy
– Seuralle on tarjolla työkaluja, joilla seuran arkea voidaan helpottaa ja saavuttaa kustannussäästöjä
– Palvelu- ja tapahtumamalleista löytyy apua seuralle toiminnan ja talouden kehittämiseen

2. Seuran toimintaan on helppo tulla mukaan
– Seura on näkyvä toimija paikallisesti ja viestii sekä seuran sisällä että ulkopuolisille tahoille aktiivisesti ja on
siten hyvin saavutettavissa myös uusille harrastajille
– Matalan kynnyksen lajit helpottavat erityisesti lasten harrastuksen aloittamista
– Seuran toimintaan otetaan kaikki avoimesti mukaan, ilmapiiri on yhteisöllinen ja yhdenvertainen

3. Seura toimii uudistumiskykyisesti ja tavoitteellisesti
– Seura uskaltaa kyseenalaistaa nykyiset mallit ja kokeilla avoimesti uusia – myös yhteistyömalleja laji- ja
seurarajojen yli
– Seuran toimintaa ja taloutta suunnitellaan pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti
– Seura saa innostettua nuoria ja nuoria aikuisia mukaan seurajohtoon

Mahdollistavat olosuhteet
1. Seuroilla on käytössään riittävät ja ympäristövastuulliset rataolosuhteet, joilla harrastajat viihtyvät
– Ammattilaiset hoitavat seurojen puolesta ympäristöluvan hakemisen
– Toiminta on vastuullista ja ympäristönäkökulmat huomioivaa
– Seurat haluavat panostaa ratojen viihtyisyyteen ja ymmärtävät radat toimintansa käyntikortteina

2. Ampumaurheilun arvostus harrastuksena ja huippu-urheiluna kasvaa
–
–
–
–

Aktiivinen vaikuttaminen laji-imagoon ja näkyvyyteen
Tiivis yhteistyö muiden aseharrastajien ja toisaalta urheilutoimijoiden kanssa
Edunvalvonta ja vaikuttamistyö varmistaa toimintaedellytykset nyt ja tulevaisuudessa
Huippu-urheilumenestyksen hyödyntäminen

3. Monipuoliset harrastamisen tavat ja mahdollisuudet innostavat kasvamaan ja kehittymään
– Kilpailutoimintaan on helppo päästä mukaan matalalla kynnyksellä
– Monipuolisuus ja vaihtelu säilyttää mielenkiinnon
– Huippu-urheilijoilla on parhaat mahdolliset valmentautumisolosuhteet

Onnistumisen edellytykset
• Tiivis vuorovaikutus ja yhteistyö liiton ja seurojen välillä
– Seurojen tarve kuullaan ja niiden pohjalta määritetään liiton palvelut
– Seurat tuntevat liiton palvelut ja osaavat hyödyntää niitä toimintansa kehittämiseen
– Seurat motivoituvat kehittämään omaa toimintaansa ja olosuhteitaan

• Menestyvä huippu-urheilu
– Esikuvat, näkyvyys, laji-imago

• Tehokas ja monipuolinen viestintä
– Tiivis vuoropuhelu seurojen kanssa, yhteen suuntaan kulkeminen
– Proaktiivinen vaikuttaminen toimintaympäristöön
– Laji-imago, näkyvyys, helppo tiedonsaanti, uusien harrastajien tavoittaminen

• Nykyteknologian ja digitalisaation hyödyntäminen
– Seurojen arjen helpottaminen, toiminnan kehittäminen todennettuun dataan perustuen, näkyvyys,
helppo tiedonsaanti

