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KESKUSTELTU JA HYVÄKSYTTY YHTEISESTI ALUEJOHTAJIEN TAPAAMISESSA 15.4.2021, HYVÄKSYTTY 

LIITTOHALLITUKSESSA 18.5.2021 

 

Aluetuki ja alueiden varainkäytön reunaehdot 

Aluetuen tarkoituksena on mahdollistaa alueellisen toiminnan aikaansaaminen. Alueilla on vapaus päättää 

oman alueen varainkäytöstä tässä mainittujen reunaehtojen mukaisesti. 

- varoja voidaan käyttää alueellisen toiminnan aiheuttamiin välittömiin kuluihin, mm.  

o alueleirityksen ja muun vastaavan alueellisen valmennuksen kuluihin (myös alueen 

valmentajien mahdollisiin palkkoihin, koulutuskuluihin ja matkakuluihin) 

o tuomarikoulutuksen, seurakoulutuksen ja muun alueen järjestämän koulutuksen kuluihin 

o ampumaurheilukoulujen pitämiseen, kun koulu toteutetaan aluejohtoisesti (seurojen 

yhteistyönä) 

o seurojen kehittämiseen, erityisesti seurakäynteihin (vrt. kuitenkin SAL:n 

kehittämisapurahat) 

o alueellisen kilpailutoiminnan järjestämiseen (mm. mitalit, TA-kulut) 

o muiden alueellisten tapahtumien järjestämiseen (esim. messut, avoimien ovien päivät) 

o alueen hallintoon 

 kokouskulut ja muut hallinnolliset kulut, mm. postimaksut, toimistotarvikkeet, 

matkakulut  

 liittohallitus päättää vuosittain jaostojen ja valiokuntien jäsenille mahdollisesti 

maksettavista palkkioista. Alueella on oikeus päättää olla maksamatta hallinnollisia 

palkkioita, vaikka liittohallitus sen mahdollistaisi. 

- lisäksi varoja voidaan käyttää nuorten tukemiseen, esim. stipendit tehoryhmän leireille tai muuten 

menestyksen tai asenteen perustella nuorille 

- matkakorvaukset kaikille alueen toimijoille maksetaan liiton matkustussäännön mukaisesti, alueilla 

oikeus päättää, milloin maksetaan päivärahoja 

- alueet voivat periä alueensa seuroilta ja niiden jäseniltä toimintaan tai varainkeruuseen liittyviä 

maksuja mutta eivät jäsenmaksua 

- hankinnat voi toteuttaa alueen toimintasuunnitelman ja budjetin mukaisesti, kuitenkin:  

o yli 5 000 euron poikkeamat hyväksytettävä liittohallituksella etukäteen 

o yli 10 000 euron hankintoihin aina hyväksyntä etukäteen hallitukselta, vaikka olisi mainittu 

toimintasuunnitelmassa ja budjetissa. 

 

Aluetuen jakaminen ja jakoperusteet 

• Liiton budjettiin budjetoidaan tietty kokonaissumma jaettavaksi alueille, kuten tähänkin asti 

• Jako tehdään vuosittain kahdessa erässä 

o ensimmäinen erä tammi-helmikuussa 

o toinen erä marras-joulukuussa 

• Jokaiselle aluejaostolle ohjataan vuosittain minimisumma 800 euroa, jolla taataan alueen hallinnon 

pyöriminen 

• Lisää aluejaostotukea tulee alueen konkreettisen toiminnan suhteessa, kun arvioidaan 

o toimintasuunnitelma ja budjetti kvartaaleittain 



 alueen tavoitteet ja suunnitelmat SAL:n strategian 2024 toimeenpanoon 

 tulevan vuoden teemat / painotukset 

 järjestettävät koulutukset, valmennukset ja tapahtumat 

 kehityshankkeet ja investoinnit 

o edellisen vuoden toteutuminen suunnitelmaan nähden (toimintakertomus) 

o kuluvan vuoden eteneminen (puolivuotiskatsaus) 

o Erityinen painotus nuoriso-, valmennus- ja koulutustoimintaan sekä alue- ja seuratoiminnan 

kehittämiseen 

• Harkintaan vaikuttaa lisäksi alueen varallisuus ja alueen seurojen jäsenmäärä 

o Jäsenmäärän kasvu alueen seuroissa voi lisätä alueen saaman tuen määrää, jos kasvu on 

vähintään 5%.  

• Ensimmäisen aluetukierän päätös pohjautuu alueen toimintasuunnitelmaan ja budjettiin  

• Toisen aluetukierän päätös pohjautuu alueen toimintakertomukseen edelliseltä vuodelta, 

puolivuotiskatsaukseen kuluvalta vuodelta, alueen taloustilanteeseen päätöshetkellä (sis. aiempien 

tilikausien ylijäämän) sekä alueen vahvistettuun jäsenmäärään ja sen kehitykseen  

o toinen erä voidaan jättää yksittäisen alueen kohdalla maksamatta, jos alueella ei ole 

toimintaa tai se on toteutunut selvästi suunnitelmia huonommin, päätökseen vaikuttavia 

dokumentteja ei ole saatu tai alueen varallisuus on vähintään 10 000 € eikä alueella ole 

investointisuunnitelmaa tai etenevää kehityshanketta 

o edellisestä kohdasta riippumatta toisen erän tukea voidaan kuitenkin maksaa kasvualueille 

(kasvu vähintään 5%) 

 


