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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 lii-

kunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassa edistetään yhdenvertaisuutta ja suku-

puolten 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: 

• Toimimme avoimesti, läpinäkyvästi ja vastuullisesti 

• Varmistamme jokaisen fyysisen ja henkisen turvallisuuden 

• Panostamme viihtyvyyteen radoilla ja seuratoiminnassa 

Visiossamme ampumaurheilu on kehittyvä ja menestyvä urheilulaji.  

Vuoden 2023, joka on liittomme 104. toimintavuosi, toimintasuunnitelma pohjautuu visioomme ja strategi-

aamme sen toteuttamiseksi. Visio ja strategia hyväksyttiin liittovaltuuston kevätkokouksessa 2020 vuosille 

2021–2024.  
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2. Keskeiset painopisteet vuodelle 2023 
 

Ampumaurheiluliiton strategiassa keskeisimmät painopisteet ovat 

- Elinvoimainen ja kasvava seura 

- Mahdollistavat olosuhteet 

Elinvoimainen ja kasvava seura 

Tavoitteinamme on, että seuratoiminnan laatu paranee, seuran toimintaan on helppo tulla mukaan ja seura 

toimii uudistumiskykyisesti ja tavoitteellisesti. Vuonna 2023 keskitymme erityisesti valmentajien ja ohjaajien 

osaamisen kehittämiseen ja uusien mallien luomiseen ohjatun seuratoiminnan tueksi muun muassa erillisen 

hankkeen kautta. Toimenpiteistä tavoitteidemme eteen kerrotaan tarkemmin luvuissa 4.2-4.5. 

Mahdollistavat olosuhteet 

Tavoitteinamme on, että seuroilla on käytössään riittävät ja ympäristövastuulliset rataolosuhteet, joilla har-

rastajat viihtyvät, että ampumaurheilun arvostus harrastuksena ja huippu-urheiluna kasvaa ja että monipuo-

liset harrastamisen tavat ja mahdollisuudet innostavat kasvamaan ja kehittymään. Mahdollistaviin olosuhtei-

siin liittyy myös erityisesti lyijyn ammuskäyttöön ja ampumaratoihin sekä ammuntaan liittyvää lainsäädän-

töön ja oppaisiin kohdistuva vaikuttamistyö, joka on avainasemassa pyrittäessä turvaamaan ampumaurhei-

lun jatkuminen myös tulevaisuudessa. Toimenpiteistä tavoitteidemme eteen kerrotaan tarkemmin erityisesti 

luvuissa 4.1 ja 6.3. 

Vuoden 2023 aikana ympäristövastuullisten rataolosuhteiden turvaamiseksi tehdään työtä erityisesti ympä-

ristölupahankkeen jatkohankkeen puitteissa ja tavoitteena on vuoden aikana käsitellä 60 ampumaradan ym-

päristölupia. Aikaisempiin vuosiin liittyen ampumaratojen ympäristölupahankkeen toimintaan vaikuttanevat 

puolustusministeriön aktivoituminen myös siviiliratojen toiminnan turvaamiseksi sekä eduskunnan kesällä 

2022 asettama tavoite saada maahan reilu 300 uutta rataa. Lupaprosessin aikana seuroja kannustetaan myös 

miettimään ampumaradan toiminnan kehittämistä ja jalkautetaan vastuullisuusohjelmaa. Laajemman vai-

kuttamistyön tavoitteena on, etteivät lyijyn ammuskäyttöä koskevat rajoitukset koske ampumaratoja, joilla 

on parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaiset ympäristöluvat. Toimenpiteet riippuvat Euroopan kemikaali-

viraston sekä komission aikatauluista.  

Onnistuminen näissä painopisteissä edellyttää tiivistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä liiton ja seurojen välillä, 

menestyvää huippu-urheilua, tehokasta ja monipuolista viestintää sekä nykyteknologian ja digitalisaation 

hyödyntämistä.  
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3. Vastuullisuus 
 

Ampumaurheiluliiton vastuullisuusohjelma hyväksyttiin liittohallituksessa helmikuussa 2021 ja siihen tehtiin 

pieniä muutoksia huhtikuisen liittovaltuuston kokouksen käsittelyn perusteella. Ohjelmassa on viisi osa-alu-

etta: hyvä hallinto, turvallinen toimintaympäristö, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ympäristö ja rehellinen kil-

pailu. Ohjelma on rakennettu Olympiakomitean johdolla laaditun urheiluyhteisön vastuullisuusohjelman 

pohjalle.  

Ampumaurheiluliiton vastuullisuusohjelma löytyy liiton nettisivuilta osoitteesta https://www.ampumaurhei-

luliitto.fi/liitto/vastuullisuus/.  
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Vuonna 2023 vastuullisuusohjelman toimenpiteissä keskitytään erityisesti yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 

sekä ympäristön osa-alueisiin muitakaan toki unohtamatta.  

Koko vastuullisuusohjelmaamme liittyvä tärkein tavoite vuonna 2023 on toteuttaa vuoden aikana viestintä-

kampanja sosiaalisen median ja Urheiluampuja-lehden avulla tukemaan kaikkia vastuullisuusohjelmamme 

osa-alueita. Tällä halutaan kannustaa myös seuroja ja yksittäisiä harrastajia huomioimaan nämä asiat.  

 

3.1. Hyvä hallinto 

 

Hyvä hallinto on Ampumaurheiluliiton tarkoituksen toteuttamista lakia, lajiliiton sääntöjä ja määräyksiä, hy-

viä tapoja ja käytänteitä noudattaen siten, että liiton jäsenet ja muut sidosryhmät ovat tyytyväisiä ja liiton 

toiminnan jatkuvuus taataan myös pitkällä aikavälillä. 

Ampumaurheiluliiton yli neljä vuotta käynnissä ollut sääntöuudistus saatiin tärkeimpään välivaiheeseen, kun 

sääntökohdat, jotka vaativat yhden kokouksen hyväksynnän, saatiin hyväksyttyä ylimääräisessä liittokokouk-

sessa kesäkuussa, ja uudet säännöt rekisteröitiin voimaan syyskuussa 2021 Patentti- ja rekisterihallituksessa. 

Ylimääräisessä kokouksessa huhtikuussa 2022 ja sääntömääräisessä kokouksessa lokakuussa 2022 saatiin hy-

väksyttyä kahden kokouksen hyväksymistä vaativat kohdat.   

Tärkeimmät tavoitteet vuonna 2023: 

1) Edistetään hyvän hallinnon toteutumista jäsenseuroissa kannustamalla seuroja hyödyntämään ja 

osallistumaan muun muassa Olympiakomitean hyvän hallinnon verkkokoulutukseen ja muihin 

koulutuksiin.  

2) Käydään läpi ja päivitetään tarvittaessa tietosuojaan liittyvät rekisteriselosteet 

 

3.2. Turvallinen toimintaympäristö 

 

Turvallinen toimintaympäristö ampumaurheilun harrastajille pitää sisällään lajissa ehdottoman tärkeän fyy-

sisen turvallisuuden mutta myös henkisen turvallisuuden. Ampumaurheilun tulee tuottaa kaikille harrastajille 

positiivisia kokemuksia. 

Ampumaurheiluliitto osallistui vuonna 2020 Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) toteuttamaan Häi-

rintä suomalaisessa kilpaurheilussa -tutkimuksen, jonka tarkoitus oli selvittää, ovatko urheilijat kokeneet tai 

havainneet seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirintää viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana ur-

heilutoiminnassa. Seksuaalisen tai sukupuoleen perustuvan häirinnän kokonaistaso ei noussut ampumaur-

heilussa erityisen korkeaksi, mutta vastauksissa ilmeni kokemuksia seksuaalisesti häiritsevästä puheesta ja 

ominaisuuksien vähättelystä. Häirintäkokemukset painottuivat naisvastaajille. Ampumaurheillun lajiraportin 

yhteenvedossa todetaan olevan mahdollista, että lajiin on saattanut pesiytyä esimerkiksi puhetapoja tai -

tyylejä, jotka altistavat naisia häirinnälle. 

Tärkeimmät tavoitteet vuonna 2023: 

1) Epäasialliseen kohteluun ja häirintään liittyvän käsittelyprosessin tarkempi kuvaaminen (mm. kuka 

käsittelee tietoja) liiton nettisivuilla pelkkien yhteystietojen lisäksi, jotta ilmoituskynnystä saadaan 

entistä matalammaksi 
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2) Puhekulttuuriin vaikuttaminen harrastajien keskuudessa 

3) Fyysisen ja psyykkisen turvallisuuden yhdistävän Turvallisen toimintaympäristön ohjelman laati-

minen osaksi vastuullisuusohjelman kokonaisuutta 

4) Kannustetaan toiminnassa mukana olevia suorittamaan Et ole yksin -verkkokoulutus ja vastuulli-

sen valmentajan verkkokoulutus 

 

3.3. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 

 

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

oida paremmin mukaan tulijoiden ja myös jo mukana toiminnassa olevien erilaiset lähtökohdat ja tarpeet. 

Suunnitelma on parhaillaan päivityksessä. Liitto toteuttaa yhdenvertaisuutta seuraavasti: 

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

maurheiluyhteisössä  

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

veydentila, 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 suku-

puolesta 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 muo-

dossa missään liiton toiminnassa tai toiminnoissa.   

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

www.ampumaurheiluliitto.fi. 

Tärkeimmät tavoitteet vuonna 2023: 

1) Avoimet ovet -hankkeeseen osallistuminen Paralympiakomitean tukemana, jotta erityistä tukea 

tarvitsevien liikkujien mukaan tuleminen seuroihin helpottuu  

2) Edistetään nuorten ja naisten osallisuutta päätöksentekoon seuroissa ja muilla tasoilla erillisen 

hankkeen avulla.  

3) Nuorten parlamentin kokoaminen nuorten äänen kuulumisen varmistamiseksi muun muassa nuo-

risovaliokunnassa 

4) Harrastusmahdollisuuksien turvaaminen eri puolilla Suomea asuville. Ampumaharrastus on turval-

lisuus- ja ympäristösyistä tarpeen keskittää ampumaradoille. Uuden ympäristönsuojelulain voimas-

saoloaikana 2000-luvulla ampumaratojen ympäristölupaprosessit ovat vaikeuttaneet ratojen toimin-

taa. Useita ratoja ja erityisesti lajiratoja on suljettu tai niiden toimintaa on merkittävästi rajoitettu, 

useimmiten perusteetta. Ongelmia on aiheuttanut erityisesti ampumaharrastuksen ympäristövaiku-

tuksiin liittyvä tietämättömyys, osaamattomuus ja osittain myös lähestymistavan objektiivisuudessa 

on ollut eroja. Ympäristölupaprosessi on ammattilaisillekin haastava ja työläs. Ympäristölupahank-
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keessa ympäristölupa-asiantuntijat auttavat ratkomaan ratojen ympäristölupiin tai -lupaehtoihin liit-

tyviä haasteita ja tekevät seurojen puolesta ympäristölupahakemuksia, jotta riittävän tiheä valtakun-

nallinen ampumarataverkosto saadaan ylläpidettyä eikä mistään päin Suomea kaikille ampumahar-

rastajille ja ammatissaan ampumataitoa tarvitseville synny kohtuuttomia etäisyyksiä lähimmälle am-

pumaradalle, vaan harrastamiselle on yhdenvertaiset mahdollisuudet asuinpaikkakunnasta riippu-

matta. Vuoden 2022 aikana ympäristöhallinnossa on myönnetty, että ampumaratojen ympäristövaa-

timukset ovat olleet liian tiukkoja suhteessa todellisiin toiminnasta aiheutuviin riskeihin ja tämän pi-

täisi jatkossa vaikuttaa siten, että ympäristölupien saaminen on helpompaa.  

5) Ampumaharrastajien edunvalvonta, jotta heitä kohdellaan tasa-arvoisesti viranomaisten taholta 

(aseluvat, ympäristöluvat). Vuoden 2023 aikana korostuu ympäristölupahakemusten laatimisen li-

säksi erityisesti yhteistyö niin puolustus- ja ympäristöministeriöiden sekä Suomen ympäristökeskuk-

sen kanssa. Ympäristölupahankkeen aikana on havaittu, että vanhentunut lainsäädäntö ja merkittävä 

määrä tulkinnanvaraista ohjeistusta antavat merkittävästi tilaa viranomaisten harkintavallalle ja siten 

suurtakin vaihtelevuutta päätösten sisällölle paikkakuntien ja alueiden välillä. Esimerkiksi ympäristö-

hallinnon BAT-ohjeistuksen noudattamatta jättäminen aiheuttaa luvanhakijan näkökulmasta täysin 

ennakoimatonta ja ennalta-arvaamatonta kohtelua. Näin ollen vaikuttamistyössä tullaan keskitty-

mään lainsäädännön ja ohjeisten päivittämisiin. Myös viranomaisyhteistyö jatkuu lyijyhaulit kos-

teikoilla kieltävän EU-päätöksen käytännön toimeenpanon suunnittelussa Suomessa rajoituksen as-

tuessa voimaan 15.2.2022. 

 

3.4. Ympäristö 

 
Ympäristöohjelman tavoitteena on turvata monipuolisen ja kattavan ampumarataverkoston toiminta. Kes-

keisenä tavoitteena on varmistaa, että olemassa olevilla ja uusilla ampumaradoilla toiminnasta aiheutuvia 

mahdollisia ympäristöriskejä voidaan hallita parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaatteita noudattaen vält-

täen aikaisempien vuosikymmenten ympäristöhallinnosta peräisin olevia ylilyöntejä.  

Tavoitteeseen päästään seuraavilla toimenpiteillä  

• Vaihe 1. 

o Edistetään tieteelliseen tietoon ja asiantuntijuuteen perustuvaa päätöksentekoa    

o Edistetään ympäristövastuullista käyttäytymistä ampumaratojen toiminnanharjoittajien ku-

ten seurojen keskuudessa 

o Lisätään tietoa ja ymmärrystä ampumaratojen todellisista ympäristöriskeistä, jotka usein 

ovat ennalta oletettua pienempiä 

o Tehdään tiivistä yhteistyöstä ympäristöhallinnon, erityisesti puolustus- ja ympäristöministe-

riöiden sekä Suomen ympäristökeskuksen kanssa lainsäädännön muutosten sekä oppaiden 

päivittämiseksi. 

• Vaihe 2. 

o  Edistetään tutkimussuunnitelmien laatimista liittyen ampumaratojen mahdollisiin positiivi-

siin biodiversiteettivaikutuksiin yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa ja osallistutaan rahoi-

tuksen hakemiseen sekä luonnonhoitosuunnitelmien pilotointiin. 

Vuonna 2023 vaiheen 1. toimenpiteitä toteutetaan käytännössä ympäristölupahankeen kautta. Vuonna 2020 

alkaneessa hankkeessa ovat Suomen Ampumaurheiluliiton lisäksi mukana Suomen Metsästäjäliitto, Suomen 
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riistakeskus, Suomen Reserviupseeriliitto, Reserviläisliitto sekä Suomen Ampumahiihtoliitto vuoden 2022 

alusta alkaen. Rahoitus on tullut maa- ja metsätalousministeriöltä, Urlus-säätiöltä sekä jäsenjärjestöiltä. 

Hankkeessa laaditaan ampumaratojen ympäristölupahakemuksia siten, että ne perustuvat parhaaseen käy-

tettävissä olevaan tietoon ja asiantuntemukseen. Samalla edistetään myös ympäristövastuullista käyttäyty-

mistä ampumaratojen toiminnanharjoittajien kuten seurojen keskuudessa. Ympäristölupahankeen tavoit-

teena on, että hankkeen aikana on käsitelty 200 ampumaradan ympäristölupa-asioita. Riippuen radan tilan-

teesta tämä tarkoittaa uutta ympäristölupahakemusta, vanhan luvan muutoshakemusta tai muuta ympäris-

tölupaan liittyvää toiminnan kustannustehokasta turvaamista. 

Tärkeimmät tavoitteet vuonna 2023: 

1) Monipuolisen ja kattavan ampumarataverkoston toiminnan turvaaminen. Tällöin minimoidaan 

ampumatoiminnan todelliset ympäristövaikutukset tai -riskit ja voidaan tarvittaessa kontrolloida tai 

tarkkailla niitä. Mahdollisimman tiheällä ampumarataverkostolla minimoidaan myös ampumaurhei-

lun ilmastovaikutukset, kun etäisyydet ampumaradoille ovat kohtuullisia. Vuoden 2023 aikana ta-

voitteena on jättää ympäristölupahakemus 60 radalle. Tavoitteeseen saattaa vaikuttaa vuoden 2022 

aikana eduskunnan asettama tavoite saada maahan yhteensä 1000 ulkona sijaitsevaa ampumarataa, 

eli noin 300 uutta rataa. 

2) Ampumaratojen luonnonhoitosuunnitelmien laatimisen aloittaminen. Tieteellisten tutkimusten 

perusteella ampumaradoilla ja -alueilla on merkitystä erityisesti uhanalaisten paahdeympäristöjen 

lajien elinympäristöinä. Ympäristöohjelman laajempana tavoitteena on selvittää mahdollisuudet 

hyödyntää maamme olemassa olevaa vajaata 700 ampumarataa uhanalaisten lajien suojelussa. 

Luonnonhoitonäkökulma huomioidaan myös eduskunnan tavoitteena olevien 300 uuden ampuma-

radan osalta. 

3) Tiedon ja tietoisuuden lisääminen ampumaharrastuksen todellisista ympäristövaikutuksista niin 

kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Osallistuminen uusien ympäristövaikutuksia vähentävien 

innovaatioiden kehitystyöhön, koska jatkuvasti kehittyvät parhaan käyttökelpoisen tekniikan peri-

aatteet ovat keskeisessä asemassa ampumaratojen ympäristönsuojelussa. Vuoden 2023 aikana osal-

listutaan mm.  Ampumarataoppaan sekä mahdollisesti BAT-oppaan päivittämiseen ja varmistetaan, 

että ympäristöhallinnon oppaat perustuvat todellisiin ja todennettavissa oleviin ympäristöriskeihin, 

ei varovaisuusperiaatteeseen. Osallistutaan myös haulikon ampumapaikan meluntorjuntarakentei-

den kehitystyöhön. 

4) Toiminnanharjoittajien kannustaminen pitkäjänteiseen ympäristövastuulliseen käyttäytymiseen. 

Tähän kuuluu myös suvaitsevaisuus ja yhteistyökyky eri tahojen kanssa sekä pitkälle suuntautunut 

taloudellinen varautuminen mahdollisiin ympäristövastuukysymyksiin. 

 

3.5. Rehellinen kilpailu 

 

Ampumaurheiluliitto oli vuonna 2021 mukana yhtenä pilottiliittona Suomen urheilun eettisen keskuksen 

(SUEK) vetämässä prosessissa sparraamassa antidopingiin ja kilpailumanipulaation ehkäisyyn liittyvien ohjel-

mien kriteeristöjä ja laatimassa uusien kriteeristöjen ja uuden antidopingsäännöstön mukaisia ohjelmia mal-

liksi muille lajiliitoille. Ampumaurheiluliitossa ohjelmat yhdistettiin yhdeksi rehellisen kilpailun ohjelmaksi. 

Ohjelma sisältää sekä dopingin että kilpailumanipulaation ehkäisyyn liittyviä toimenpiteitä ja toimintaohjeita. 

Liittohallitus hyväksyi ohjelman lokakuussa 2021. 
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Tärkeimmät tavoitteet vuonna 2023: 

1) Teknisten mahdollisuuksien selvittäminen SUEKin koulutusten suoritusmerkintöjen siirtämisestä 

automaattisesti liiton järjestelmiin 

2) Harrastajakunnan ymmärryksen lisääminen siitä, mitä kilpailumanipulaatio voi olla ampumaurhei-

lussa 

3) Ohjelman koulutustavoitteiden saavuttaminen 

4) Ylituomarikurssin kilpailumanipulaatiosisällön päivittäminen yhteistyössä SUEKin kanssa. 

 

4. Harrasteliikunta 
 

4.1. Olosuhde- ja ympäristötyö 

 

Ampumaurheilun harrastamisen perusedellytys on monipuolisten ampumaratojen riittävä määrä ja katta-

vuus. 2000-luvulla ampumaratojen ympäristöluvat ovat aiheuttaneet suuria haasteita ja työllistäneet merkit-

tävässä määrin niin ratojen toiminnanharjoittajia kuin viranomaisiakin. Merkittävimpänä syynä ampumara-

tatoiminnan kohtaamiin ongelmiin on ollut tiedon puute erityisosaamista vaativien ympäristövaikutusten 

realistisessa arvioimisessa sekä ympäristölupahakemusten laatimisessa. Tästä on seurannut se, että ampu-

maratojen ympäristölupahakemukset ja siten myös ympäristölupapäätökset ovat olleet sisällöltään hyvin eri-

tasoisia ja epäyhtenäisiä.  

Ampumaratojen ympäristölupia myöntävät siviiliratojen osalta pääasiassa kunnan ympäristönsuojeluviran-

omaiset, jolloin myös viranomaisten suuri lukumäärä asettaa omat haasteensa lupapäätösten yhdenmukai-

suudelle. Pohjavesialueilla sijaitsevilla radoilla lupaprosessiin osallistuvat myös alueelliset ELY-keskukset, joi-

den toimintatavoissa on valtavia eroja. Ongelmia ELY-keskusten kanssa ovat aiheuttaneet erityisesti viran-

omaisten piittaamattomuus ympäristöhallinnon omista ohjeista ja oppaista. Pahimmillaan tästä on aiheutu-

nut useiden ratojen tai lajiratojen sulkemisia ilman todennettavissa olevia, raja- tai ohjearvot ylittäviä ympä-

ristövaikutuksia.  

Ampumarataverkoston harveneminen on jo tietyillä alueilla muodostunut esteeksi ampumaharrastukselle 

puhumattakaan sen kehittämisestä tai juniorien sekä uusien ampumaharrastajien mukaan pääsyystä harras-

tuksen pariin. Toisaalta myös ammunnan ympäristövaikutusten minimoimiseksi paras vaihtoehto olisi ylläpi-

tää riittävän tiheää, monipuolista ja kattavaa ampumarataverkostoa, joilla mahdollisia ympäristövaikutuksia 

voidaan tarkkailla ja tarvittaessa kontrolloida.   

SAL on strategiassaan linjannut yhdeksi päätavoitteista, että seuroilla on käytössään riittävät ja ympäristö-

vastuulliset rataolosuhteet, joilla harrastajat viihtyvät. Alkuvuodesta 2020 saatiin maa- ja metsätalousminis-

teriöstä rahoituspäätös kolmevuotiseen ympäristölupahankkeeseen yhdessä Suomen Metsästäjäliiton, Suo-

men riistakeskuksen, Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton kanssa. Vuoden 2022 alussa myös Suo-

men Ampumahiihtoliitto liittyi hankkeeseen.  Hankkeeseen rekrytoitiin kuusi ympäristöasiantuntijaa 

1.5.2020-31.12.2022 ja yksi 1.1.2021-31.12.2022. Suomen Ampumaurheiluliitto on lisäksi irrottanut ympä-

ristö- ja olosuhdepäällikkönsä hankkeeseen 90-prosenttisesti. Vuoden 2021 syksyyn mennessä ympäristöasi-

antuntijatiimi on ottanut päävastuun ympäristölupaprosessin läpiviemisestä tai ympäristötyöstä noin 140 

ampumaradan osalta sekä on pyrkinyt tiivistämään yhteistyötä luvittavien ja valvovien viranomaisten kanssa. 
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Vuoden 2023 aikana jatketaan ampumaratojen ympäristölupahakemusten laatimista tai ympäristöasioiden 

hoitoa hankkeen asiantuntijoiden toimesta. Merkittävästi muuttuneen turvallisuuspoliittisen tilanteen takia 

vuoden 2023 aikana on odotettavissa poliittista painetta ampumaratatilanteen parantamiseksi ja uusien ra-

tojen saamiseksi käyttöön mahdollisimman nopeasti. Tällä lienee vaikutusta myös hankkeen toimintaan. 

Myös maakuntien liittoja tullaan auttamaan ampumaratojen kehittämissuunnitelmien laatimisessa ja pyri-

tään edesauttamaan ampumaratojen sisällyttämistä maakuntakaavoihin. 

Olosuhdetyön vaikutus: 

- Maksimoidaan onnistumisen mahdollisuus ampumaratojen ympäristölupaprosesseissa, jolloin tur-

vataan ampumaratojen toiminta ja pidetään yllä mahdollisimman tiheä ampumarataverkosto, joka 

on seuratoiminnan perusta. 

- Ylläpitämällä kattavaa ja monipuolista ampumarataverkostoa minimoidaan ampumaurheilun ympä-

ristövaikutukset sekä saadaan uusia harrastajia lajien pariin ja näin kasvatetaan seurojen jäsenmää-

riä. 

- Keskittämällä ympäristölupiin liittyvä olosuhdetyö ammattilaisille seuratoimijoilla on enemmän hen-

kisiä ja taloudellisia resursseja käytettävissä seuratoiminnan kehittämiseen. 

 

Ympäristölupahankkeen lisäksi vuonna 2023 aletaan valmistella ampumaratojen luonnonhoitosuunnitelmien 

laatimista osana Ampumaurheiluliiton ympäristöohjelmaa. Tieteellisten tutkimusten perusteella ampumara-

doilla ja -alueilla on merkitystä erityisesti uhanalaisten paahdeympäristöjen lajien elinympäristöinä.  

Vuoden 2023 aikana jatketaan mm.  Ampumarataoppaan päivittämistyöhön osallistumista sekä haulikon am-

pumapaikan meluntorjuntarakenteiden testaamisen edistämistä. 

Ympäristö- ja olosuhdetyöhön liittyy oleelliselta osalta myös jatkuva ja intensiivinen edunvalvonta-, vaikut-

tamis- ja kehittämistyö kaikilla tasoilla yhteistyössä kaikkien maamme asealan toimijoiden kanssa (kuntien, 

ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen viranomaiset, Suomen ympäristökeskus, Poliisihallitus, eduskunta, 

ministeriöt, kansainväliset järjestöt, Euroopan kemikaalivirasto ja Euroopan komissio. Vuonna 2023 jatketaan 

panostamista tiedon ja tietoisuuden lisäämiseen ampumaharrastuksen todellisista ympäristövaikutuksista 

niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. 

 

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.  

Päätavoitteena on tiedon lisääminen seuroissa eri seurakehittämisen osa-alueilla, tarjota entistä paremmin 

palveluita ja tukea seuroja niiden omissa kehittämispyrkimyksissä, jakaa tietoa muun muassa lisäämällä kou-

lutuksia ja viestintää sekä ennen kaikkea kuunnella seurakentän ääntä. Tavoitteena on tehdä fiksuja, perus-

teltuja toimenpideratkaisuja, katse tiukasti tulevaisuudessa.  
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Seuratoiminnan tuki rakentuu ohjaaja- ja valmentajakoulutuksista, alueellisesti järjestettyjen lähitapaa-

misien ja etäyhteyksien järjestettävien koulutuksien ja tapaamisien muodossa, seurajohdon ja avaintoimija-

ryhmien tapaamisista ja koulutuksista sekä eri toiminta-alueille tuotettavista materiaaleista. Tukitoiminnassa 

hyödynnetään myös Olympiakomitean ja muiden lajiliittojen sekä liikunnan aluejärjestöjen materiaaleja ja 

resursseja. Seuratoiminnan kehittämisentärkeä työkalu on tähtiseura-verkkopalvelu, jossa seurat voivat ke-

hittää seuratoimintaansa itsenäisesti ja vuorovaikutteisesti lajiliiton tai liikunnan aluejärjestön seurakehittä-

jien kanssa. Palvelusta löytyvät seuratoiminnan kehittämiseen tarvittavat tehtävät ja työkalut johtamisen ja 

hallinnon, urheilutoiminnan, seuran ihmisten ja aineellisten resurssien aihealueilta. 

Seuroille pyritään tuomaan uusia palvelu- ja tapahtumamalleja sekä seuran talouden että toiminnan kehittä-

miseen ja seuroja kannustetaan myös palkkaamaan henkilöitä järjestämään toimintaa. Tällaisia taloudellisen 

tuen malleja ovat esimerkiksi monilajisen ampumaurheilukoulun malli sekä mallit seuran ohjaus-/valmen-

nusryhmätoimintaan ja yritysryhmätoimintaan ja niiden markkinointiin. Näiden mallien avulla seuroja pyri-

tään kannustamaan myös yhteistyöhön lähialueen muiden seurojen kanssa. 

Seuratoiminnan laatu paranee: 

Vuodelle 2023 on seuraavia tavoitteita: Aiempaa useampi seura pystyy maksamaan palkkaa (osa-aikaisesta 

tai parhaimmillaan päätoimisesta) valmentamisesta ja seuratyöstä. Tähän pyritään erityisesti palkkauksen 

sisältävä seuratukihankkeiden sparrauksilla. Kannustetaan seurakehittäjän tukemana useampaa seuraa 

myös yhteishankkeena hakemaan itselleen osa- tai päätoimista työntekijää.  

Seurat hyödyntävät Suomisportia ja 40% seuroista lisää jäsenensä Suomisporttiin. Kitin rajapinnat toimivat 

ja kilpailutoiminnan käyttö laajenee (ilmoittautumiset, kalenteri). Seurakäyttäjät jakavat ja kertovat niiden 

käyttökokemustaan. 

One-to-one-koulutuksia järjestetään seurakohtaisissa tapaamisissa seuran tarpeiden mukaisesti. Muutoin 

järjestetään alueittain seuran roolituksien mukaisia koulutuksia, joihin pääsee etäyhteydellä mukaan ja kou-

lutusmateriaalit ovat myös jälkikäteen saatavilla.  

Lisätään seurojen tietoisuutta hyvistä, muiden seurojen käyttämistä toimintamalleista tiedottamalla niistä. 

Esimerkkien nostaminen viestinnässä: OKM:n seuratukihanke, EU-tukihanke, tyky-toiminta jne.  

Nettisivujen uudistaminen rakenteellisesti palvelemaan tätäkin; materiaalit uusista ampumaurheilukoulu-

malleista. Harrastajalisenssistä markkinointia seuroille ja siitä seuroille myös varainkeruumuoto. 

Seuran toimintaan on helppo tulla mukaan: 

Vuodelle 2023 on seuraavia tavoitteita: Kaikki ampumakoulut ja TA-kurssit on Suomisportin tapahtumissa, 

jotta ne löytyvät helposti ja yhdestä paikasta. Seuraviestinnän seurakohtaiset koulutukset, työkalujen tar-

joaminen kaikille ja markkinointivideot jakoon myös seurojen kanavien kautta. Tämän toivotaan helpotta-

van lajiemme näkyvyyttä ja lisäävän harrastajiemme määrää. Seurat innostuvat uusista ampumaurheilukou-

lumalleista ja hyödyntävät niitä ahkerasti. Viestintää näistä seuroille esimerkkien kautta ja OKM-hankkeen 

toimenpiteiden toteutus. Seurojen toivotaan kiinnostuvan kehittämään toimintansa ja ilmapiiriänsä myös 

vastuullisuusnäkökulmasta ja viestimään toiminnastaan myös ulkopuolisille. Seurojen omien tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuussuunnitelmia ja pelisääntötyöhön aloittamisen kannustamista ja niiden sparraamista seura-

kehittäjän avustuksella. 

Seura toimii uudistumiskykyisesti ja tavoitteellisesti: 
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Vuodelle 2023 on seuraavia tavoitteita: Esimerkkien hyödyntäminen seurojen toimintatapojen uudistami-

sessa. Seurat hakevat aktiivisesti toimintansa kehittämiseensä ulkopuolista rahoitusta seurakehittäjän avus-

tuksella (40 kpl). 60 prosentilla seuroista on strategia, joka nivoutuu SAL:n strategiaan 2024. Seuroilla on 

käytössään mittarit joilla ne voivat tarkkailla toimintaansa. Toimintamalli seuroille, miten uudet vapaaehtoi-

set voidaan saada mukaan toimintaan ja vastuutehtäviin; vapaaehtoisten kannustaminen seuran hallintoon. 

Tässä erityisesti apuna EU-rahoitteinen hanke vapaaehtoisten aktivoimiseen. Järjestetään toiminnan kehit-

tämiseen seurakohtaisia seurakehityspäiviä ja tarjotaan yleisiä hallinnon koulutuksia kaikille ampumaurhei-

luseuroille. 

Tiivis vuorovaikutus ja yhteistyö liiton ja seurojen välillä: 

Vuodelle 2023 on seuraavia tavoitteita: Seurakysely järjestetään alkuvuodesta 2023 ja vastausprosentiksi 

toivotaan vähintään 40 %. Aktiivisen viestinnän ja nettisivujen kehittämisen toivotaan edistävän vuorovai-

kutukseen. Jos aluemallia lähdetään kehittämään, siinä tuetaan niin hallitusta, seuroja kuin alueita parhaan 

ratkaisun löytymiseksi. Halutaan seurojen innostuvan kehittämään olosuhteitaan ja parantamaan ratojensa 

tasoa. Ampumakoulujen löytäminen ja niihin osallistuminen myös helpottuu ja niiden kautta saadaan mm. 

uusia toimijoita seuratoimintaan. "Radat kuntoon" -videototeutus 1-3 radalta yhteistyökumppanin tuella 

jolla näistä tuodaan esimerkkejä muillekin seuroille.  

Hanke nuorten osallistamiseksi 

Seuratoiminnan osalta olemme hakeneet avustusta EU:n Erasmus+ -ohjelmasta. Jos saamme haetun rahoi-

tuksen, hankkeessa muodostetaan viiden nuoren ampumaurheilua harrastavan naisen ydinryhmä, joiden 

kanssa suunnitellaan, miten nuoret pääsevät paremmin mukaan lajimme päätöksentekoon ja miten nuoret 

voivat paremmin osallistua lajimme toimintaan niin seura-, alue- kuin liittotasolla. Samalla nuoret oppivat, 

millaista yhdistystoiminta on ja miten yhteiskuntamme toimii. Nuorten osallisuutta ja heidän henkilökoh-

taista kehittymistään edistetään antamalla heille työkaluja, joiden avulla he pystyvät hallitsemaan niin arke-

aan ja vastaamaan paremmin myös tulevaisuuden työelämän haasteisiin. 

 

Ydinryhmälle järjestetään mahdollisesti rahoitettavan hankkeen aikana kolme valtakunnallista tapaamista ja 

näiden tapaamisten väleissä järjestetään alueellisia tapaamisia (2 x viidellä eri paikkakunnalla) myös muille 

lajimme parissa oleville nuorille. Alueellisissa tapaamisissa 10 kpl 15–29-vuotiaat nuoret voivat jakaa omia 

kokemuksiaan harrastuksestaan ja kokeilevat valittuja toimintamalleja, jotta useampi nuori voisi tulevaisuu-

dessa osallistua hyvän ja kehittävän harrastuksen pariin. 

Viiden toisiaan tukevan toimenpiteen (TP) myötä saadaan kehitettyä nuoria kuuleva ja osallistava toiminta-

malli lajiimme: 

TP1: Nuoret mukaan paikallisten seurojen aktiivisen toimintaan 

TP2: Nuoret mukaan alueelliseen toimintaan 

TP3: Nuoret mukaan liittotason päätöksentekoon 

TP4: Yhdistystoiminnan merkitys nuorille 

TP5: Kehiteltyjen toimintatapojen esittelyt 

Hankkeessamme kehitetyistä toimintamalleista on luultavasti hyötyä muidenkin harrastusten parissa. Mah-

dollisen hankkeen toimintakausi olisi tammikuusta 2023 vuoden 2024 kesäkuuhun. 

Jos hankkeemme ei saa tukea toimintaa ei järjestetä tässä mittakaavassa vaan huomattavasti pienemmin 

mutta aihe on kuitenkin niin tärkeä ja uskomme, että ottamalla nuoret mukaan toiminnan suunnitteluun 

saamme myös uusia seuratoimijoita. 
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4.2.1. Seurakoulutukset 

 

Seurakoulutuksissa käytetään myös verkkotyökalua, Teams-verkkopalvelua, jonka avulla tavoitetaan seuroja 

reaaliajassa etäyhteyden kautta. Tällä pyritään madaltamaan seurojen kynnystä osallistua tapaamisiin ja py-

syä ajan tasalla ajankohtaisissa asioissa sekä tuetaan alueellista yhdenvertaisuutta koulutuksen ollessa saa-

vutettavissa mistä päin Suomea ja maailmaa tahansa. Seuratoimintaan perustetaan uusi toimintamalli: seu-

ratoiminnan Teams-workshopit, joiden tavoitteena on koota seurat yhteen yhteisten asioiden äärelle vaih-

tuvin teemoin jotka puhuttelevat vuorollaan tiettyjä rooleja seuroissa. Paikallisia tapaamisia joista samalla 

Teams-yhteys järjestetään 7-10 kauden aikana ja ne ovat avoimia ja maksuttomia kaikille Ampumaurheilulii-

ton jäsenseuroille. Tavoitteena on tarjota kaikille seuroille hyödyllistä käytännön apua ja ohjata seuroja laa-

dukkaaseen toimintaan Ampumaurheiluliiton kanssa kohti strategiassa määriteltyjä tavoitteita. Osallistumis-

kynnys halutaan pitää matalana ja välttää viikonloppuihin osuvat muun toiminnan päällekkäisyydet. Koulu-

tukset pyritään siksi järjestämään arki-iltaisin ja veloituksettomina osallistujille. 

 

4.2.2. Vehasen malja  

 

Liitolla on palkitsemisia ja kehittämisapurahoja, joiden tavoitteena on motivoida seuroja panostamaan nuo-

risotoimintaan ja kehittämään seuran toimintaa aktiivisesti. 

Vehasen malja jaetaan kolmannen kerran keväällä 2023 vuoden 2022 ansioista. Palkinto on kiertävän pokaa-

lin lisäksi 1 000 euron stipendi nuorisotyöhön, ja se jaetaan yhdelle seuralle vuosittain. Palkinto myönnetään 

suurimman pistemäärän saavuttaneelle seuralle, kun tarkastellaan seuran koulutettujen valmentajien ja oh-

jaajien määrää, nuorten osallistumista kilpailuihin, alle 20-vuotiaiden jäsenten määrää ja sen kehitystä, jär-

jestettyjen ampumaurheilukoulujen tai muiden vastaavien alkeiskurssien määrää ja tähtiseurastatusta. 

Palkintoa ei voida myöntää samalle seuralle peräkkäisinä vuosina. Mikäli pisteiden mukaan sama seura olisi 

toisena vuonna peräkkäin saavuttamassa palkinnon, myönnetään se seuraavana pistetaulukossa olevalle 

seuralle. Pistelaskentaan otetaan mukaan seurat, jotka ovat päivittäneet seuratietonsa liiton nettisivujen 

seuroille-osioon ja jäsenensä Suomisportiin laskennan kohteena olevan vuoden loppuun 31.12. mennessä. 

Pistelaskennan tarkastelujaksona on kalenterivuosi. Jos kaksi tai useampi seura saavuttaa tasapisteet, palkin-

non saa juniorien jäsenmäärältään pienempi seura. 

 

4.2.3. Tähtiseurat 

 

Ampumaurheiluliiton Tähtiseurojen toiminnassa näkyy avoimuus, hyvä viestintä, laadukas valmennustoi-

minta ja seurat haluavat kehittyä nykyaikaiseen suuntaan kaikessa seuratoiminnassaan. Tähtiseuroille perus-

tetaan kauden aikana Tähtiseura-teams, joka kokoontuu pääasiassa Teams-verkkopalvelun kautta. Tähti-

seura-teams kokoontuu kauden aikana muutamia kertoja, joista kaksi tapaamista on Teamsissa ja yksi tapaa-

minen Kultahippufinaalin yhteydessä. Teamsiin kutsutaan Tähtiseurojen yhteyshenkilöt ja valmennuksesta 

vastaavat henkilöt sekä eriteemojen mukaan muita seurahenkilöitä. Tavoitteena on aktivoida Tähtiseuroja 

entisestään, tarjota heille tukea ja keskustelufoorumi, joka yhdistää seuroja ja luo toiminnasta laadukkaam-

paa. Tavoitteena on myös saada lähiaikoina ampumaurheiluun 2-3 uutta tähtiseuraa. Maksuttomia Tähti-

seura-työkaluja toivotaan ottavan 10 seuraa käyttöönsä. 
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Ampumaurheiluliiton tähtiseuroja ovat Haapajärven Ampumaseura, Hämeenlinnan Ampumaseura, Härmän 

Seudun Ampujat, Kyrkslätt Skytteförening, Orimattilan Seudun Urheiluampujat, Pieksämäen Seudun Ampu-

jat, Tornion Seudunampujat ja Turun Seudun Ampujat. 

 

4.3. Valmennusosaamisen kehittäminen  

 

Kannustavat ja osaavat ohjaajat ja valmentajat ovat avainasemassa harrastajien motivaation, kehittymisen 

sekä lajissa pysymisen kannalta ja myös huippu-urheilijan polulle ohjautuvien ampujien määrän lisäämisessä. 

Ampumaseuroissa toimivien valmentajien osaamista tuetaan koulutusten, valmentajaverkostotoiminnan ja 

tiedonvälityksen keinoin.  

SAL:n järjestämät valmentaja- ja ohjaajakoulutukset (VOK) perustuvat suomalaisen valmennusosaamisen 

malliin ja noudattavat yleiseurooppalaista viisiportaista järjestelmää.  

Valmennusosaamisen kehittämisessä hyödynnetään voimakkaasti syksyllä 2022 käynnistynyttä ampumaur-

heilun ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen ja valmennuskulttuurin kehittämishanketta ja sen toimenpiteitä 

sekä SAL:n hallituksen käynnistämää valmennusosaamisen hanketta ja sen yhteydessä teetetyn kyselyn tu-

loksia. 

Keskeisiä yhteistyötahoja valmennusosaamisen kehittämisessä ovat Kisakallion urheiluopisto, Suomen Val-

mentajat ry, Olympiakomitea, SUEK, Paralympiakomitea sekä muut tarkkuuslajit. Aiempina vuosina valmen-

tajakoulutuksia on toteutettu yhteistyössä tarkkuuslajien lajiryhmän kanssa. Yhteistyön jatkamisesta ja sen 

muodosta tason 1 koulutusten (VOK-1) osalta päätetään kevään 2023 aikana. Tason 2 (VOK-2) koulutuksen 

osalta yhteistyötä tullaan jatkamaan edellisvuosien tapaan. 

Vuoden 2023 tavoitteet valmennusosaamisen kehittämisessä: 

1. Ampumaurheilun sisäisen valmennusosaamisen jakamisen ja toinen toisiltamme oppimisen lisäämi-

nen 

2. Yhteisen pedagogisen koulutuslinjauksen rakentaminen ja SAL:n lajikouluttajien pedagogisen osaa-

misen lisääminen 

3. Vastuullisen ja asiallisen valmennus- ja puhekulttuurin vahvistaminen SAL:n koulutus- ja valmennus-

toiminnassa ja jäsenseurojen valmennus- ja ohjaustoiminnassa 

4. Valmentajakoulutusten uudistaminen ja koulutuksiin osallistuneiden määrän kasvattaminen koronaa 

edeltävällä tasolle 

Tavoitteiden saavuttamiseksi toteutetaan seuraavia toimenpiteitä: 

1. Kehitetään ja vakiinnutetaan SAL-valmentajat valmentajaverkostotoiminta osaksi liiton toimintaa ja 

lisätään sitä kautta lajin sisäistä osaamisen jakamista ja mentorointia. Maajoukkuevalmentajien ja 

tehoryhmävalmentajien välistä yhteistyötä vahvistetaan mm. leiri- ja harjoitusvierailuilla. 

2. Luodaan SAL:lle oma pedagoginen koulutuslinjaus, jota kaikki kouluttajat sitoutuvat noudattamaan. 

Käytännössä yhteistä koulutuslinjausta rakennetaan kouluttajakoulutusten ja valmentajaverkosto-

toiminnan (SAL –valmentajat) sekä liiton koulutus- ja valmennustoiminnan välisen entistä tiiviimmän 

vuoropuhelun avulla. 

3. Suositellaan vahvasti kaikille SAL:n jäsenseurojen ohjaajille ja valmentajille maksuttoman Vastuulli-

nen valmentaja –verkkokoulutuksen suorittamista. Kaikissa valmentaja- ja ohjaajakoulutuksissa ja 
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materiaaleissa nostetaan esiin vastuullisuusasiat ja kiinnitetään huomiota valmentajien puhekulttuu-

riin ja sen kehittämiseen. 

4. Koulutettujen ohjaajien ja valmentajien määrää tullaan kasvattamaan koulutusten tehokkaan vies-

tinnän ja markkinoinnin avulla sekä saavutettavuutta parantamalla ja koulutuksia uudistamalla. Li-

säksi ohjaajakoulutuksen kurssimaksu poistetaan alle 30-vuotiailta. Osana valmennusosaamisen han-

ketta pilotoidaan keväällä 2023 uusi monilajisen ampumaurheilukoulun ohjaajakoulutus, jonka ko-

kemuksia hyödynnetään VOK1-koulutuksen uudistamisessa. Tavoitteena on järjestää uudistettu 

VOK1-koulutus syksyllä 2023.  

 

Kevätkaudella 2023 käynnistetään VOK2-koulutus, johon on tavoitteena saada noin kymmenen 

VOK1-koulutuksen suorittanutta ampumavalmentajaa sekä lisäksi muita tarkkuuslajien valmentajia. 

Koulutukset jakautuvat yleisosiin ja lajiosiin. Lajiosien järjestämisestä vastaa SAL. Yleisosien osalta 

tehdään tiivistä yhteistyötä muiden tarkkuuslajien kanssa. VOK3-koulutuksen osalta selvitetään kou-

lutustarvetta ja koulutus aloitetaan tarvittaessa syksyllä 2023.  

 

Lisäksi SAL kannustaa ja tukee lajin parissa toimivia valmentajia hakeutumaan valmentajan ammat-

titutkintoon (VAT) tai valmentajan erikoisammattitutkintoon (VEAT) johtavaan koulutukseen. Val-

mentajakoulutuksen osallistujamääriä tullaan kasvattamaan tehostamalla koulutuksista viestimistä, 

kannustamalla harrastajia näkemään valmentajan polku yhtenä mahdollisuutena ampumaurheilun 

harrastamiseen ja lisäämällä valmentajuuden arvostusta muun muassa viestinnän keinoin. 

Liitto tukee vuonna 2023 valmentajakoulutustuella jokaista vuoden aikana tason 1-3 suorittanutta valmen-

tajaa seuraavasti: 

1. VOK1-koulutuksen suorittaminen 100 euroa 

2. VOK2-koulutuksen suorittaminen 200 euroa 

3. VOK3-koulutuksen suorittaminen 300 euroa 

Liitto tukee vuonna 2023 ohjaajakoulutusta (VOK0) siten, että alle 30-vuotiaille kurssimaksu on ilmainen. 

 

4.3.1. Ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen sekä valmennuskulttuurin kehittämishanke 

  

Suomen Ampumaurheiluliitto haki OKM:ltä kehittämistukea alkukesällä 2022 erityisavustusta hankkeelle, 

jossa kehitetään ampumaurheiluliiton uusia toimintatapoja ja ohjaaja- ja valmentajakoulutusta, kehitetään 

liiton seurojen ja sen alueiden käyttöön uusia tuotteita, joiden kautta aktivoidaan nykyisiä ja saadaan uusia 

nuoria harrastajia ampumaurheilun lajien pariin mukaan. Hankkeessa hyödynnetään uutta teknologiaa ja uu-

sia verkko-oppimisalustoja sekä kehitetään lajituntemusta monilajisesti sekä uudistetaan valmentajakulttuu-

ria yhteisölliseen toimintamalliin. Ammunta ollut ja tulee näin olemaan jatkossakin suomalaisten perustaito 

ja urheilulaji, josta Suomeen saadaan myös menestystä. Ampumaurheiluliiton lasten ja nuorten toiminta on 

kärsinyt paljon koronaepidemian aiheuttamista kokoontumiskielloista sekä harjoittelupaikkojen suluista. 

Verrattaessa vuoden 2019 tilastoihin olemme pahimmillaan menettäneet koronan johdosta 67 % Kultahip-

pupasseissa. Hanke sai tukea 90 000 € ja aloitti toimintansa 1.9.2022 ja varsinainen aktiivinen toimintavuosi 

tulee olemaan 2023.  

Vuonna 2023 hankkeessa toteutetaan seuraavia asioita: 
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a. Ampumaurheilukoulutuotteiden ohjaaja- ja kouluttajakoulutuksen kehittämistä seuroille  

b. Modernien opetusteknisten menetelmien, mm. Simway/Scatt ja sähköisen oppimisverkkoympäris-

tön hyödyntämistä koulutuksissa kehitetään.  

c. Ampumaurheilukoulutuotteiden kehittäminen (sisällöt, materiaalit ja yhteistyökumppanit), joita 

seurat/alueet voivat hyödyntää erityisesti lasten ja nuorten alkeiskurssi- ja harrastustoiminnassa. 

Tästä esimerkkinä Action Air-pilotti ja monilajinen ampumaurheilukoulu. 

d. SAL Valmentajat-verkosto käynnistetään levittämään ja syventämään valmennustietoutta kaikkien 

valmentajien kesken. 

Hankkeen seminaareja järjestetään 2 kpl vuoden 2023 aikana. Suomeen koulutetaan 27 uutta kouluttajaa, 

jotka jakautuvat kaikille Suomen 9 alueelle toimien lähellä jokaista seuraa ja ampumaurheilukoulua. 

 

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 mahdollisimman hyvin kansainvä-

listen arvokilpailujen valinta- ja näyttökilpailutarvetta. Myös vammaisurheilun ja senioriurheilijoiden tarpeet 

kilpailujen järjestämisessä huomioidaan.  

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

mukaantulokynnys, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. 

Matalan kynnyksen kilpailutoimintaa ruvetaan kehittämään mahdollisen harrastajasarjan ideoimisen ja tes-

taamisen kautta. Lisäksi kilpailutoimintaa lähdetään kehittämään etäkilpailumalleja kehittämällä sekä koros-

tamalla teknisen asiantuntijan roolia ylituomarikoulutuksessa ja uudistamalla TA-raportointia. Tavoitteena 

on terävöittää teknisen asiantuntijan roolia aktiivisemmin kilpailutapahtuman tasoa korottavaksi. Kilpailun 

järjestäjille järjestetään lisäksi koulutusta. 

 

4.4.1. Tuomarikoulutus 

 

Tuomarikoulutusohjelmaa kehitetään vastaamaan ampumaurheilun tarpeita jatkossa ja mahdollistaakseen 

lajin kehityksen myös jatkossa. Vuoden 2022 aikana on julkaistu siluetin, kasa-ammunnan ja kivääriammun-

nan II-luokan sähköiset tuomarikurssit. Vuoden 2023 aikana pyritään kehittämään myös lopuille lajeille vas-

taavat kurssit. 

Jokainen alue- ja/tai lajijaosto järjestää vähintään yhden I-luokan kilpailutuomarikurssin vuoden 2023 aikana 

ja tarpeen mukaan II-luokan tuomarikoulutuksen lähiopetuksella. Lisäksi kaikissa lajeissa pyritään järjestä-

mään mahdollisuus hankkia II-luokan tuomarikortti sähköisesti. 

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

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

kilpailutoiminnan yleissääntöjä lajilleen soveltuvin osin.   
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Motivoituneille ylituomareille tarjotaan mahdollisuus suorittaa kansainvälinen tuomarikortti sekä sähköisten 

taulujärjestelmien tuomaripätevyys (EST).   

 

4.4.2. Kiti ja kilpailupuolen digikehitys 

 

Ampumaurheiluliiton kilpailu- ja tilastopalvelu Kiti otettiin käyttöön 1.1.2020 ensimmäisen osan eli tulos- ja 

tilastopuolen osalta. Kiti on nähnyt laajemmin käyttöä vuosien 2021 ja 2022 aikana, kun tuloksia on saatu 

palveluun, mukaan lukien Pohjolan Maljan pisteiden pääasiallinen seuranta palvelun kautta. Kitin käytön hel-

pottamiseksi kehitetään järjestelmän kykyä lukea lajijaostojen määrittelemistä tulospalveluohjelmista ladat-

tavia tiedostoja. Kiti löytyy osoitteesta https://kiti.ampumaurheiluliitto.fi/   

Vuonna 2023 on tarkoitus ottaa laajemmin käyttöön vuoden 2022 loppupuolella pilotoitu Kitin kilpailujen 

anomisprosessi, jota kehitetään eteenpäin. Mahdollisuutta seurata tuomarikorttien suorituksia sähköisesti 

Kitin kautta tutkitaan, sekä kehitetään suomenennätysten prosessin puoliautomatisoinnin mahdollisuuksia 

Kitin kautta. Lisäksi vuonna 2023 on tarkoitus saada viimeisteltyä rajapinta Kitin ja practical-ammunnan Pe-

lias-palvelun kanssa, jolloin practicalin kilpailutulokset saadaan tuotua Kitiin. 

Suomisportiin nojautuvaa uutta kilpailujen ilmoittautumispalvelua rakennetaan ja aletaan kokeilla pilottiseu-

rojen toimesta kilpailujen ilmoittautumisessa. Tavoitteena on kilpailujen ilmoittautumisjärjestelmä, joka luo 

järjestäjälle osallistujalistat sarjoittain, tarkistaa automaattisesti lisenssin ja SM-kisojen kohdalla II-luokan 

tuomarikortin voimassaolon sekä mahdollistaa osallistumismaksun maksamisen. 

 

4.5. Nuorisotoiminta 

 

Ampumaurheilu on harrastus, jota ihminen voi harrastaa lähes koko elinkaarensa ajan. Useimpiin muihin 

lajeihin verrattuna ampumaurheilussa harrastajien keski-ikä on verraten korkea. Jotta lajin tulevaisuus niin 

hyvänä aktiivista ja liikunnallista elämäntapaa tukevana harrastuksena kuin kilpa- ja huippu-urheilunakin on 

turvattu, on niin liiton kuin seurojenkin tärkeää panostaa nuorisotoimintaan ja saada nuoria pidettyä ja hou-

kuteltua lajin pariin.   

Päätavoitteena SAL:n nuoriso-, alue- ja seuratoiminnassa on nuorisotoimintaan panostavien seurojen mää-

rän kasvattaminen ja nuorisotoiminnan laadun ja houkuttavuuden lisääminen jäsenseuroissa. Tavoitteena on 

tuottaa ampumaurheilun harrastajille katkeamaton harrastajan / urheilijan polku lajikokeilusta elinikäiseksi 

harrastajaksi tai aina huippu-urheilijaksi saakka. Nuorisotoiminnassa näkyvimpänä tuotteena on Kultahippu-

toiminta ja nuorten tehoryhmävalmennus.  

Vuonna 2023 tullaan nuoristoiminnan osalta tiivistämään yhteistyötä Suomen Metsästäjäliiton kanssa. Ta-

voitteena on yhteisen viestinnän ja muun yhteistyön kautta saada enemmän uusia nuoria ampumaradoille ja 

pitää jo toiminnassa mukana olevat nuoret ampumaharrastuksen ja metsästyksen parissa pidempään. 

Uutena asiana SAL:n nuorisotoiminnassa on lapsille ja nuorille suunnatun matalan kynnyksen ampumaurhei-

luleirin toteuttaminen Kisakalliossa kesällä 2023 sekä seurojen aktiivisista nuorista koottava nuorten ryhmä 

nk. nuorisoparlamentti, jonka tehtävänä on tuoda nuorten oma ääni, ideat ja ajatukset entistä paremmin 

SAL:n toiminnassa ja suunnittelussa esiin. 

 



   19 

 

 

 

4.5.1. Tehoryhmät 

 

Nuorten tehoryhmävalmennus kuuluu kiinteänä osana huippu-urheilun valmennustoimintaan. Tehoryhmä-

toiminnan tavoitteena on tukea noin 15–24-vuotiaita lahjakkaita urheiluampujia ja heidän taustavaikuttaji-

aan ja seurojaan valmennuksessa ja valmennuksen suunnittelussa. Tehoryhmätoiminta on ensimmäinen 

taso, jolla liittojohtoisesti tarjotaan valmennusta ja toimintaa nuorelle ampujalle. Lähtökohtaisesti tavoitel-

laan sitä, että tehoryhmätoiminta on yhtenä osana nuoren ampumaurheilijan kasvua kohti maajoukkuetasoa 

(nuorten maajoukkue – aikuisten maajoukkue). 

Toimintakautena 2023 tehoryhmiä toimii haulikkolajeissa, kiväärissä, pistoolissa ja liikkuvassa maalissa. Li-

säksi selvitetään muiden lajien mahdollisuuksia ja halua käynnistää tehoryhmätoimintaa. Tehoryhmien ur-

heilijat valitaan testileirin kautta kerran vuodessa. Ryhmän toiminta on omakustanteista.  

Tehoryhmävalmennuksen toiminnasta vastaavat Ampumaurheiluliiton nimeämät tehoryhmävalmentajat. 

Syksyllä 2022 avataan avoin haku tehoryhmävalmentajille. Valittavien valmentajien 2-vuotinen kausi alkaa 

vuoden 2023 alusta. Tehoryhmävalmentajien yhteistyötä lajivalmentajien ja päävalmentajien kanssa tiiviste-

tään osana valmentajaverkostotoimintaa ja valmennusosaamisen lisäämisen toimenpiteitä. On tärkeää 

saada jatkossa maajoukkueiden pää- ja lajivalmentajien osaamista ja tietotaitoa siirrettyä tehoryhmävalmen-

tajille.  

Tehoryhmätoiminta perustuu pienryhmiin, jotka leireilevät 3-5 kertaa kauden aikana. Kaikkien lajien yhtei-

nen fysiikkaleiri järjestetään yhteistyössä Kisakallion urheiluopiston kanssa. Lajikohtainen yhteisleiri pidetään 

myös kesällä sekä testileirit loppuvuodesta. Kaikki em. leirit ovat omakustanteisia. 

 

4.5.2. Yläkoululeiritys 

 

Yläkoululeiritys tarjoaa nuorelle ampumaurheilijalle mahdollisuuden opetella huippu-urheilijan elämää jo 

kouluvuoden aikana. Yläkoululeirityksiin osallistuvilla nuorilla on vuoden aikana 4-5 neljän vuorokauden mit-

taista leiriä. Leireillä yhdistetään tavoitteellinen harjoittelu ja koulunkäynti. Toimintaa on toteuttamassa eri 

tahojen ammattilaisverkosto, jonka päätehtävä on tarjota kokonaisvaltaista tukea nuoren urheilijan arkipäi-

vään. Tarkoituksena on tukea myös urheilijan ympärillä olevaa tukiverkostoa eli kehitystyötä tehdään urhei-

lijan lisäksi yhteistyössä kodin, koulun ja seuran kanssa. 

Painopisteenä leiritysjärjestelmässä ovat koulu ja opiskelu, elämäntaidot sekä urheilullinen kehittyminen. Ki-

sakallion urheiluopistolla järjestettävät yläkoululeiritykset ovat osa Suomen Olympiakomitean yläkoulutoi-

mintaa ja pohjautuvat Olympiakomitean Urheiluakatemiaohjelman asiantuntijaryhmän määrittelemiin sisäl-

tösuosituksiin. Yläkoululeiritykset ovat osallistujille omakustanteisia. Lajivalmennuksesta ja sen kuluista vas-

taa SAL.  

Kevään 2023 yläkoululeiritys jatkuu syksyllä 2022 käynnistyneellä ryhmällä. Syksyllä 2023 käynnistyvään ylä-

koululeiritykseen on tavoitteena saada 6-8 nuorta ampujaa mukaan. Yläkoululeirityksiin avataan haku ke-

väällä 2023. SAL:n hallitus valitsee yhteistyössä liiton valmennuksen johtajan ja nuoriso- ja koulutuspäällikön 

kanssa yläkoululeirityksiin vastuuvalmentajan. 

 

4.5.3.  Kultahipputoiminta 
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Ampumaurheilun alle 15-vuotiaiden seuratoimintaa kutsutaan Kultahipputoiminnaksi. Kultahipputoiminnan 

tarkoitus on luoda lapsille ja nuorille mahdollisuuksia olla mukana ampumaurheilun seura- ja kilpailutoimin-

nassa ja sen suunnittelussa huomioidaan lasten ja nuorten omat lähtökohdat, tarpeet ja valmiudet. 

Alueille nimetyt kultahippuvastaavat aktivoivat ampumaurheilukoulujen kultahipputoimintaa ja varmistavat 

yhteistyössä SAL:n nuorisovaliokunnan, kilpailuvaliokunnan ja aluejaostojen kanssa siitä, että jokaisella alu-

eella järjestetään yhteistyössä seurojen kanssa avoimia alueellisia kilpailuja ilma- ja ruutiaseiden tukisarjoissa 

ja seuroista osallistutaan aktiivisesti kultahippufinaalitapahtumiin. Lisäksi kultahippupäälliköt markkinoivat 

ja organisoivat seuroille suunnattuja ohjaajakoulutuksia sekä auttavat ampumaurheilukoulujen käynnistämi-

sessä alueillaan. 

Kultahippukilpailutoiminnan tavoitteena on, että lapsilla on mahdollisuus kilpailla omalla paikkakunnallaan 

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

muntasarjat (kivääri ja pistooli) ja että kilpailutapahtumat ovat innostavia ja niissä on erityisesti turvallisuus-

kasvatus esillä. 

Ilma-aseiden kultahippufinaalit järjestetään Kisakalliossa 15.-16.4.2023. Järjestäjäseuroina toimivat KSF ja 

PAS. Kultahippu -ruutifinaalit pidetään 5.8.2023 Nokialla ja järjestäjänä toimii NoSA. 

Vuoden 2023 Kultahipputoiminnan painopisteitä ja kehittämistoimenpiteitä: 

1. Keväällä 2023 uudistetaan kultahippupassia entistä enemmän ammuntaharjoitusta tukevan oppaan 

suuntaan ja selvitetään passin mahdollista erottamista kilpailuoikeudesta / vakuutuksesta  

2. Kultahippufinaalien talouden kehittäminen järjestäjäseurojen taloutta paremmin tukevaksi esim. kil-

pailumaksun korotuksella 

3. Kultahippu-kilpailusääntöjen päivittäminen ja uudistaminen 

4. Kultahippuikäisten valmentajien ja ohjaajien osaamisen ja vastuullisuuden kehittäminen- osana val-

mennusosaamisen kehitystyötä 

5. Fyysisen ja psyykkisen turvallisuuden lisäämiseen, reilun pelin noudattamiseen ja kiusaamisen eh-

käisyyn kiinnitetään erityistä huomiota vuoden 2023 Kultahipputoiminnassa 

SAL:n palkitsemistilaisuudessa Grandessa palkitaan lokakuussa vuoden 2023 Kultahippuampuja, kultahippu-

seura ja kultahippuohjaaja. Nuorisovaliokunta valitsee palkintojen saajat. 

 

4.5.4. Ampumaurheilukoulutoiminta 

 

Seuran järjestämä ampumaurheilukoulu on paras tapa aloittaa urheiluammunnan harrastaminen. Ampu-

maurheilukoulussa harrastaja saa opastusta ja ohjausta ammunnan turvalliseen aloittamiseen ja oppii sa-

malla tärkeimmät lajitekniset perusperiaatteet.  

Ampumaurheilukoulutoiminnan painopisteinä ja tavoitteina vuonna 2023 on: 

1. Yhtenäistää eri seurojen järjestämien ampumaurheilukoulujen sisältöä ja parantaa niiden laatua 
2. Lisätä ampumaurheilukoulujen määrää valtakunnallisesti ja osittain niiden avulla nostaa ampuma-

harrastajien ja lisenssin ostaneiden määrää takaisin koronaa edeltävän ajan tasolle.  

3. Vähentää dropout -ilmiötä ja lisätä harrastajien kiinnittymistä lajiin pidemmäksi aikaa 

4. Parantaa seurojen osaamista ja kykyä ottaa vastaan erityistä tukea tarvitsevia liikkujia ampumahar-

rastuksen pariin 
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Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: 

1. Rakennetaan jäsenseurojen käyttöön selkeä ampumaurheilukonsepti, pääpaino erityisesti monilaji-

sessa ampumaurheilukoulussa ja koulutetaan seuroihin ampumaurheilukouluohjaajia.  

2. Tuotetaan seurojen käyttöön uusia päivitettyjä ampumaurheilukoulumateriaaleja kuten lajiesitteitä, 

videoklippejä markkinoinnin tueksi, ilmapistoolin ja -kiväärin perustekniikan oppaita, ampumaurhei-

lukoululaisille entistä paremmin soveltuvia kultahippupasseja jne. Suositellaan seuroille myös ampu-

maurheilukouluvakuutuksen hankkimista Suomisportin kautta.  

3. Rakennetaan seurojen käyttöön selkeä jatkopolku ampumaurheilukoulusta eteenpäin eli malli siitä, 

miten ampumaurheilukoululaista ohjataan jatkamaan harrastusta. 
4. SAL tekee vuonna 2023 vahvaa yhteistyötä Paralympiakomitean kanssa ja järjestää koulutuksia ja 

toteuttaa viestintää, joilla parannetaan seurojen kykyä ottaa ampumaurheilukouluihin mukaan myös 

erityistä tukea tarvitsevia liikkujia kuten eri vammaisryhmiä. Mikäli Paralympiakomitea saa jatkora-

hoituksen Avoimet ovet –hankkeeseen, tulee SAL olemaan yksi hankkeen yhteistyötahoista. 

 

4.6. Lajimarkkinointi 

 

Lajimarkkinoinnin tavoitteena on parantaa ampumaurheilun tunnettavuutta ja imagoa sekä houkutella lisää 

harrastajia ja erityisesti nuoria ampumaurheilun pariin. Lajimarkkinointia tehdään paikallisten ampumaseu-

rojen kanssa osallistumalla erilaisille messuille ja tapahtumiin eri puolilla maata ja tukemalla paikallistason 

kouluyhteistyötä. Tapahtumissa markkinoidaan ampumaurheilua järjestämällä lajikokeiluja ampumaratojen 

lisäksi myös liikuntasaleissa, luokkatiloissa ja muissa sisätiloissa simulaattoriammunnan (Noptel, Scatt, Sim-

Way Hunt sekä Laser Shot) muodossa. Lajikokeilujen yhteydessä jaetaan ampumaurheilun esitteitä ja tietoa 

ampumalajeista ja harrastusmahdollisuuksista lähialueen seuroissa.  

Suunnitteilla on järjestää keväällä 2023 kiertue ampumaurheilun tunnettavuuden parantamiseksi. SAL:n toi-

miston ja paikallisten seurojen yhteistyöllä kiertue toteuttaa lajiesittely- ja kokeilutilaisuuksia eri puolilla Suo-

mea. Tilaisuuksissa hyödynnetään ampumaurheilun ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen ja valmennuskulttuu-

rin kehittämishankeen kautta hankittavia Simway Hunt -simulaattoreita. Yhteistyöstä kiertueeseen liittyen 

on alustavasti keskusteltu mm. Metsästäjäliiton ja Paralympiakomitean kanssa. Paralympiakomitean kanssa 

on alustavasti keskusteltu myös osallistumisesta apuvälinemessuille Tampereella 9.-11.11.2023. 

Valmennuskulttuurin kehittämishankkeessa tuotetaan myös lajimarkkinointia varten videoklippejä tehosta-

maan some-viestintää ja markkinointia. Videot tulevat myös seurojen käyttöön. 

Ampumaurheilu edistää tunnettavuuttaan ja lajin imagoa olemalla mukana Olympiakomitean ja liikuntajär-

jestöjen erilaisissa viestintäkampanjoissa kuten: 

- Unelmien liikuntapäivä 10.5. 

- Seurapaitapäivä 27.9. 

- Valmentajan päivä 25.9. 

- Tähtiseurojen Seuralla on väliä -kampanja 

- Puhtaasti paras 

Ampumarataviikko 
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Ampumaurheilun yhteisiä esittelyjä pidetään 21.-27. elokuuta. Viikon aikana tarjotaan suurelle yleisölle 

myönteisiä elämyksiä ja ajankohtaista tietoa ampumaurheilusta. Ampumaurheilun lajiesittely- ja avoimien 

ovien päivä tai viikonloppu järjestetään tänä vuonna seuroissa elokuun viimeisen viikon aikana. Ampumara-

taviikot toimivat samalla seurojen kesäkauden päätöstilaisuutena ja syksyn aloituksen infona. Koska kaikki 

seurat eivät pysty järjestämään yhtä aikaa samana päivänä ”avoimien ovien” esittelypäiviä, tapahtumat koo-

taan viikon ajalle, jolloin puhumme ampumarataviikot kattonimikkeenä. Ampumarataviikon aikana järjeste-

tään tapahtumia, joissa osallistujat voivat kokeilla ampumalajien lisäksi erilaisia aseita – simulaattori- ja la-

seraseista ilma-aseisiin ja radan käyttöön soveltuviin ruutiaseisiin. Ampumarataviikolla järjestetään yhteista-

pahtumia myös muiden ampumaharrastajien kuten Suomen Metsästäjäliiton jäsenseurojen kanssa. 

 

5. Huippu-urheilu 

 

5.1. Päämäärä ja tavoitteet 

 

Suomen Ampumaurheiluliiton huippu-urheiluvalmennuksen kehittämisen päämääränä strategiakaudella on 

uudistaa suomalaisen ampumaurheilun valmennusjärjestelmä kestävälle ja jatkuvaa menestystä tuottavalle 

pohjalle osana SAL strategiaa 2021–2024. 

Keskeisimmät painopisteet ja niihin liittyvät tavoitteet strategiakaudelle ovat  

• Valmennusosaamisen kehittäminen 

o Valmennus- ja valmentajakoulutusjärjestelmä uudistetaan 

o Valmentajat toimivat ammattimaisesti, motivoituneesti ja kehittävät osaamistaan jatkuvasti  

o Kansainvälinen yhteistyö lisääntyy ja vahvistaa osaamista 

• Harjoittelun laadun parantaminen 

o Entistä tiiviimpi keskittäminen, jotta maajoukkueurheilijat harjoittelevat päivittäin yhdessä 

o Urheilijan tukena on paras osaaminen kaikilla osa-alueilla 

o Teknologiat tukevat harjoittelua, sen suunnittelua ja seurantaa 

• Tavoitteet: 

o Pitkän tähtäimen päätavoite on mitalisija Pariisin para- ja olympiakisoissa ja uuden sukupol-

ven nostaminen vaadittavalle tasolle 2028 Los Angelesin kisoihin. 

o Maapaikkojen saaminen lyhyellä tähtäimellä 

o Menestyminen kauden arvokilpailuissa; 3 mitalisijaa ilma-aseiden EM-kilpailuissa, 2 mitalisi-

jaa ruutilajien EM-kilpailuissa. 

o Edellytysten luominen huippujen kehittymiselle Pariisin 2024 ja Los Angelesin 2028 kisoihin 

 

Keskeisimmät keinot: 

• Systemaattisesti johdetun valmennuksen ja harjoittelun tehostaminen vuoden 2023 aikana 

• Valmennuksen organisointi toimivaksi kokonaisuudeksi 

• Päivittäisharjoittelun suunnittelu ja laadun kehittäminen 

• Laadukas ja määrällisesti riittävä hyvin suunniteltu leiritys 
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• Laadukas asiantuntijatuki, psyykkisen valmennus, fyysinen valmennus ja terveydenhuolto, asehuolto 

ja testaus 

• Kohdennettu tuki parhaille urheilijoille siten, että he saavuttavat valmiudet taistella olympialaisten 

maapaikoista ja mitaleista. 

• Tehoryhmä huippu-urheilun alle ja nuorten valmennuksen tehostaminen kaikissa lajeissa 

 

5.2. Valmennusorganisaatio  

 

Valmennuksen johtajana toimii Ville Häyrinen. Hänen apunaan huippu-urheilutoiminnan ja valmennuksen 

kehittämisessä toimii valmennuksen johtoryhmä (VJR), jonka jäseniä ovat päävalmentajat. Lisäksi apuna val-

mennuksen suunnittelussa ja seurannassa toimii Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön taito- ja tarkkuus-

lajien lajivastaava. Toiminnan painopiste on olympialajeissa ja IPC:n paralympialajeissa. 

 

Tavoitteena vuonna 2023 on tarjota parasta mahdollista valmennusta huippu-urheilijoillemme. Henkilövaih-

doksia kuluvaan vuoteen verrattuna tulee vähän, ja sen myötä myös valmennuksen organisoitumista tarkas-

tellaan toiminnan käynnistyttyä kehitysmahdollisuuksia silmällä pitäen. Erityisesti keskitytään valmen-

nusosaamisen kehittymiseen ja laajenemiseen ja tehoryhmävalmentajien aiempaa tiiviimpään mukaan otta-

miseen. Aloitetaan myös valmentajaverkoston luominen. Maajoukkueampujan tueksi rakennamme hyvän 

tukipalveluverkoston hyödyntäen Kisakallion valmennuskeskuksen, Turun Seudun Urheiluakatemian (TSUA), 

Päijät-Hämeen Urheiluakatemian (PHUra) asiantuntijaverkostoja. 

 

Valmennuksen johtajalla on kokonaisvastuu  

• Huippu-urheilun toiminnan ja -talouden johtamisesta, suunnittelusta ja kehittämisestä  

• Yhteistyöstä huippu-urheilun sidosryhmien kanssa 

 

Valmennusorganisaatio 2023 
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5.2.1. Asiantuntijapalvelut ja tukihenkilöt 

 

Asiantuntijapalvelut ja tukihenkilöt 

Suomen Ampumaurheiluliiton keskeisin tuki perustuu suhteeseemme Olympiakomiteaan ja sieltä valmen-

nuksen tehostamistukeen. Kisakallion valmennuskeskus- ja urheiluakatemiayhteistyöllä TSUAn sekä muulla 

akatemiayhteistyöllä kanssa saamme lisää resursseja käyttöön asiantuntijatoiminnalle. 

 

Psyykkinen valmennus 

Psyykkistä valmennusta jatketaan olympiatuen urheilijoilla ja syvennetään osaamista seuraavan kauden ai-

kana.  

• Kaikilla olympiaryhmän urheilijoilla on nimetty henkilökohtainen valmentaja, lisäksi on vuoden 

aikana 1-2 yhteistä tapaamista Kisakallion urheiluopistolla ryhmän kanssa  

• Psyykkisen valmennuksen koulutustapahtumia maajoukkueurheilijoille.  

• Koulutustapahtumien lisäksi luomme mahdollisuudet perusopetusohjelmaan koko maajoukku-

eelle nettikoulutuksena.  

 

KIHU:n ampumatekniikan seurantamittaukset 

• Kiväärilajien seurantamittauksia tehostetaan Coachtech-laitteella.  

o Seurantamittaukset keskitetään TSUA:n Kupittaan ampumaradalle  

o Seurantamittauksia voidaan tehdä jatkuvasti, laitteen kehitystyöstä ja ylläpidosta vastaa 

KIHU  

o Testauksia ja tekniikan seurantaa tehdään pysty-, polvi ja makuuasennossa 

o KIHU:n testien lisäksi teemme seurantatestejä Noptel- ja Scatt-testien avulla.  

• 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 kertaa vuodessa testaamaan aseet ja niille 

sopivimmat patruunat.  

• Huomioidaan myös ilma-aseluotien testaus ja valikointi. 

Laajennetaan resurssien mukaisesti testausta pistoolilajeille. Ase- ja patruunatestauksessa käytetään lajien 

välistä yhteistyötä siten, että parhaat asiantuntijat ovat käytössä.  

 

Lääkäri ja terveyspalvelut 
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Ampumaurheiluliiton virallinen lääkäri on Esa Liimatainen. Olympiatuen urheilijoilla on lisäksi käytössä HUY:n 

lääkärit, fysioterapeutit ja muut terveydenasiantuntijat. Urheiluakatemioissa on käytettävissä erilliset lääkä-

ripalvelut, ravitsemusterapeutit ja fysioterapeuttiverkostot akatemioiden urheilijoille.  

 

Näköfysiologia 

Optikon erikoispalvelut ampujille saamme yhteistyöllä Lahden Silmäaseman kanssa. Asemalla on erikoislait-

teet, jotka soveltuvat ampujien näön määrittämiseen. Palvelu on tarjolla kaikille jäsenille. 

 

Fyysisen kunnon testit, ohjelmointi ja seuranta 

Ampujille fyysisen kunnon räätälöidyllä testausohjelmalla testataan maajoukkueampujia kerran vuodessa Ki-

sakallion Urheiluopistolla. Mahdollisesti testausta tehdään myös leirien yhteydessä.  Testeistä vastaa Kisa-

kallion valmennuksen kehittäjä Anne Rikala. Yhteistyötä tehostetaan Kisakallion ja Turun välillä. Turun fyysi-

nen valmentaja seuraa testejä Kisakalliossa ja tekee ohjelmat ampujille tulosten mukaan yhdessä Anne Rika-

lan kanssa. Testisisältöjä kehitetään vuoden 2023 aikana. Anne käy haulikkolajien ampujien kanssa Lahti - 

Orimattilassa valmennusohjeet läpi yhdessä joukkueen fyysisen valmentajan ja hierojan Mikko Saarisen 

kanssa. Haulikkolajien ampujia ohjeistaa pääasiassa Mikko Saarinen.  

 

5.3. Valmennuskeskustoiminta 

 

SAL:n valmennuskeskus on Kisakallion Urheiluopisto. Opistolla pidetään ilmakivääri- ja pistoolileirejä. Kilpai-

lutoiminta kehitetään yhteistyössä lähimpien seurojen kanssa. I-III - tason valmentajakoulutukset pidetään 

yhteistyönä tarkkuuslajien kanssa. Yläkoululeiritoiminnan ja Kasva Urheilijaksi -sisältöjen kehittämistä jatke-

taan. Maajoukkueiden ja tehoryhmien fyysisen kunnon testaus 2 kertaa vuodessa.  

 

 

5.4. Urheiluakatemiaohjelma 

 

Ammunnan painopisteakatemia on kivääri- ja pistoolilajien Turun Seudun Urheiluakatemia, haulikkolajit te-

kevät yhteistyötä Päijät-Hämeen Urheiluakatemian sekä URHEAN kanssa. Nuoret luotilajien urheilijat ohja-

taan opiskelemaan Turkuun, jossa on mahdollisuus keskittyä ampumaurheilun ohella opintoihin korkeakou-

luissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Samalla on mahdollisuus kaksoisuran luomiseen. Haulikossa luodaan 
samankaltaista mahdollisuutta Lahden opiskelu- ja Orimattilan harjoitustarjonnan ympärille. Ampumaurhei-

lun yläkouluohjelman kautta opetetaan urheilijoita näkemään kaksoisuran mahdollisuudet ja ohjataan luoti-

lajien ampujia jatko-opintoihin Turkuun. Yläkoululeirit antavat valmiudet nuorten maajoukkuetta varten. 

 

 

5.4.1. Luotilajien urheiluakatemiatoiminta Turussa  

 

Ampumaurheilu on yksi TSUA:n strategialajeista. Lajeina ovat kiväärin ja pistoolin olympialajit sekä paralym-

pia-valmennus. Akatemiatoimintaa kohdistuu ensisijaisesti toisen asteen ja korkea-asteen koulutuksissa ole-

ville urheilijoille. Tämän lisäksi organisoidaan urheilulukiotoimintaa ja lisätään akatemiatoiminnan tunnetta-

vuutta. 
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Maajoukkueen ampumaurheilijat, pääasiassa kiväärilajien urheilijat, harjoittelevat, opiskelevat ja asuvat Tu-

russa, pysyvästi tai ovat pitkiä jaksoja säännöllisesti harjoittelemassa. Maajoukkueet harjoittelevat yhdessä 

Kupittaalla, kun urheilijat eivät ole ulkomaan leireillä tai kisoissa. Nuorten maajoukkuetoiminta on samalla 

tavalla keskitetty Turkuun. Urheiluakatemian valmentajayhteisö Kerttulin lukion tiloissa on osaamiskeskus, 

joka on valmentajien yhteinen työtila, ja josta valmentajat saavat hyötyä omalle kehittymiselleen päästes-

sään jatkuvaan ammattimaiseen vuorovaikutukseen vertaisyhteisön kanssa. SAL:n valmentajana Turussa toi-

mii Joni Stenström. 

 

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-taululait-

teilla 

o ammunnan tekniikan seurantaa Coachtech-laitteella 

o fysiikkavalmentajan, fysiikkavalmennusta räätälöity ampujille 

o fyysisten valmennuksen seurantatestejä, TSUA yhdessä Kisakallion urheiluopiston kanssa 

o psyykkinen valmennus, lääkäripalvelut, hieronta/fysioterapia- ja ravitsemuspalvelut  

o asumispalvelut 

 

 

5.4.2. Haulikkolajien urheiluakatemiatoiminta Lahdessa   

 

Haulikkolajien osalta toimintaa jatketaan Päijät-Hämeen Urheiluakatemian kanssa. Trap- ja skeet lajien har-

joittelutoiminta on keskitetty Orimattilaan ja Lahteen. Urheiluakatemiayhteistyöllä saadaan apua asiantunti-

japalveluihin, mm. fyysinen harjoittelu, fysioterapia- ja hierontapalvelut sekä psyykkinen valmennus. Trapin 

ja Orimattilan ampumaradan vastuuvalmentajina toimivat maajoukkuevalmentajat. Paratrap-valmennus on 

integroitu Orimattilan radalle muun maajoukkueen kanssa. Päivittäisvalmennus on tällä tavalla kunnossa 

sekä aikuisten että nuorten osalta. 

P-H Ura:n kautta urheilijat saavat seuraavat palvelut:  

• Urheiluakatemian valmennuspalvelut 

• SAL ammunnan maajoukkuevalmennus Orimattilan radalla 

• Ammunnan tekniikan seurantaa 

• Fysiikkavalmentajan, fysiikkavalmennusta räätälöity ampujille 

• Fyysisten valmennuksen seurantatestejä, TSUA yhdessä Kisakallion urheiluopiston kanssa 

• Psyykkinen valmennus, lääkäripalvelut, hieronta/fysioterapia- ja ravitsemuspalvelut  

 

Pääosa talven ja kevään haulikkolajien harjoittelusta tapahtuu kuitenkin ulkomailla. Ulkomaan leireillä on 

tavoite löytää monipuoliset sekä riittävän haastavat radat ja olosuhteet tekniikan kehittämiselle.  

 

5.4.3. Muu urheiluakatemiatoiminta 

 

Muissa akatemioissa harjoittelevien urheilijoiden valmennuksen järjestelyissä autetaan päivittäisvalmen-

nuksen suunnittelussa ja seurannassa. Tavoitteena on ohjata ampujat ammunnan keskittämiskeskuksiin. 
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5.5. Yhteistoiminta Puolustusvoimien kanssa 

 

Puolustusvoimat valmentaa Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen palveluksessa olevia huippuampujia 

sekä Urheilukoulussa varusmiespalveluksensa tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavia urheili-

joita. Kansainvälisellä huipputasolla olevilla urheilijoilla on mahdollisuus hakeutua erityisiin urheilija-aliup-

seeritehtäviin. Näissä tehtävissä urheilijalla on mahdollisuus lähes kokopäiväiseen valmentautumiseen. 

Tämä toiminta tukee merkittävästi liiton valmennusjärjestelmää ja toiminta suunnitellaan sopimaan mah-

dollisimman hyvin yhteen SAL:n leiri- ja kilpailuohjelman kanssa. Valmennuksessa tehdään tiivistä yhteis-

työtä, yhteisiä leirejä ja kilpailuja puolustusvoimien ryhmien ja Urheilukoulun kanssa. Yhteisiä leirejä ulko-

mailla on haulikkolajien Kyproksen leiri sekä kivääri- ja pistoolilajien leiri Espanjassa. Nuorten ryhmän urhei-

lijoita, 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 2023 löytyvät liiton internetsivuilta https://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/huippu-ur-

heilu/valmennusryhmat/.   

Kaikilta SAL:n eri maajoukkueisiin ja arvokisoihin valittavilta urheilijoilta edellytetään SAL:n urheilijasopimuk-

sen 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 maa-

joukkueurheilijoille. Lisäksi ajankohtaistietoa jaetaan kerran vuodessa eri lajiryhmille kevään leireillä. 

Huippu-urheiluohjelma edistää vastuuntuntoista ja eettisesti kestävää huippu-urheilutoimintaa. Ohjelma ko-

rostaa urheilijoiden kokonaisvaltaista kehittymistä huomioimalla siviilielämän (mm. opiskelu) vaatimukset ja 

tukemalla huippu-urheilijan ammatti- ja elämänuraa urasuunnittelulla. 

 

5.6.1. Olympia- ja paralympialajit 

 

Trap 

On neljä aikuista, jotka ampuvat erinomaisia tuloksia ei vain kotimaassa vaan myös ulkomailla. Heillä on run-

saasti kansainvälistä kokemusta ja he ovat entistä johdonmukaisempia, keskittyneempiä ja he rakentavat 

luottamusta ja uskovat suoritukseensa. Finaaliin pääsy ja palkintokorokkeelle nouseminen on heidän ulottu-

villaan. Kaksi muuta ampujaa tekevät myös erinomaisia tuloksia ja odotamme heidän pääsevän joukkueeseen 
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tällä tulevalla kaudella. Naiset ovat työskennelleet kovasti ja tuottaneet hyviä tasaisia tuloksia. Lisää naisur-

heilijoita on saatava mukaan, tällä hetkellä kuitenkaan tasollisesti riittävän hyviä ei ole. 

Päätavoite on mitalisija Pariisin olympiakisoissa 2024. Tavoitellaan kahta maapaikkaa. Aikuisilla tavoite hen-

kilökohtainen ja joukkuemitali EM- ja MM-kisoista ja sitä kautta maapaikka Pariisiin. Maailmancupeista ta-

voitellaan finaalipaikkoja, keräämään kovuutta EM- ja olympiafinaalia varten. Nuorten MM-kilpailuissa ta-

voite on finaalisija, joukkueen saaminen sinne olisi positiivinen yllätys. Sääolosuhteista johtuen trap pääasi-

allisesti leireilee harjoituskaudella ulkomailla ja kotimaan toiminta keskittyy kevät- ja kesäkauteen. Koti-

maassa toiminta pääasiallisesti on keskitetty Lahden seudulle, Orimattilan ja Hälvälän ampumaradoille.  

Päävalmentaja Lesley Goddardin osaamisen siirtäminen kotimaisille valmentajille on oleellista suomalaisten 

valmentajien valmennusosaamisen kehittymisen kannalta. Päävalmentaja tulee saada vahvasti linkitettyä 

valmennuskoulutukseen mukaan tulevaisuudessa. 

Tulevalla kaudella on tällä hetkellä ISSF:n kilpailukalenterissa yhteensä kolme arvokilpailua kuusi MC-kilpailua 

ja yksi ISSF GP kilpailu. Tavoitteena on leiritystä ulkomailla kerran kuukaudessa Suomen talvikauden aikana 

ja keväällä leiritystä voidaan järjestää myös kotimaassa, leirejä on suunniteltu 9 kappaletta. Ensi vuoden kil-

pailukalenteri näyttää erittäin tiiviiltä, vaatii vielä päävalmentajan johdolla tiivistä tarkastelua, mitkä ovat ne 

MC-kilpailut, joihin joukkueemme urheilijat osallistuvat ja ketkä urheilijoistamme ovat sillä suoritustasolla, 

että MC-kilpailuihin osallistutaan.  

Haulikon osalta arvokilpailut ovat vuonna 2023 EM-kilpailut Itävallassa, nuorten MM-kilpailu Koreassa ja ai-

kuisten MM Azerbaidzhanissa. 

Trap -ammunnan valmennukselliset painopistealueet ovat: 

• Uuden valmennusportaan perehdyttäminen ja tutustuminen maajoukkueen urheilijoihin ja yhteis-

työn käynnistäminen sekä syventäminen.  

• Tarve on lisätä urheilijoidemme harjoitusmäärää sekä erityisesti laadukkaan harjoittelun määrää. 

Valtaosa trap-maajoukkueen ampujistamme on puoliammattilaisia, jolloin erityistä huomiota tulee 

kiinnittää harjoittelun laatuun sekä työn/opiskelun ja harjoittelun yhdistämisen kokonaiskuormituk-

seen. 

• Fyysisen suorituskyvyn kehittäminen riittävälle tasolle vastaamaan huippu-trap-ampujan vaatimus-

tasoa. Tutkimukset ovat osoittaneet tällä olevan suoran yhteyden harjoittelusta palautumiseen, ko-

van harjoittelun mahdollistamiseen ja siitä palautumiseen sekä kilpailu-, matkustus- ja aikaerorasi-

tuksen sietokyvyn kasvattamiseen.  

• Psyykkisen valmennuksen hyödyntäminen olemassa olevien resurssien mukaisesti, tavoitteena ai-

kaansaada urheilijoiden positiivinen ja aktiivinen suhtautumistapa yhteiseen maajoukkuetoimintaan 

ja psyykkisen valmentautumisen etuihin. 

• Urheilijaa lähinnä olevien paikallisten urheiluakatemioiden asiantuntijoiden ja palveluverkostojen 

hyödyntäminen urheilijan arjessa. 

• Tavoitteena ohjelmoinnissa entistä parempi harjoittelun rytmittäminen; kovia ja helppoja jaksoja 

sekä levon ja rasituksen suhteen seuraaminen ja toteuttaminen. 
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• Maajoukkuetoiminnan tehokkaampi koordinointi, raportointi ja yhteistyö eri valmennusryhmien vä-

lillä. Tavoitteena yksi iso FIN-tiimi. 

• Tehoryhmävalmennuksen toiminnan selkeyttäminen ja valmennusosaamisen kehittäminen tehoryh-

mätoiminnassa. 

• Parantaa tulevien juniorien tekniikkaa 

• Saada ammunnan henkinen puoli normaalina toimintana mukaan valmennukseen, ei myöhempänä 

lisäyksenä. 

• Tunnistaa todelliset kyvyt ja työskentele yhdessä rakentaaksesi heistä vahvoja ampujia, joten kun he 

etenevät iäkkäiksi, he ovat tarpeeksi varmoja jatkaakseen ampumista. Monet ovat järkyttyneitä "as-

keleesta" aikuisiin, ja he lopettavat ampumisen sen vuoksi. 

Suoritustavoitteet vuodelle 2023  

1. Saavuttaa olympiakiintiöpaikkoja 

2. Saada urheilijoita Euroopan kisoihin kesäkuussa Krakovassa Puolassa 

3. Edistää positiivista ilmapiiriä ja saada koko tiimi työskentelemään yhdessä, tukemaan ja rohkaise-

maan toisiaan.  

4. Urheilun suorituskursseja, joissa urheilijat oppivat mielen toimintaa ja ymmärtävät, mitä on tehtävä 

täydellisen kurinalaisen yhden laukauksen rutiinin tuottamiseksi.  

5. Maailmanluokan tulosten odottaminen osa-aikaisilta urheilijoilta, jotka rahoittavat itsensä, on suurin 

haaste, jonka kohtaamme tänään. Riittävällä rahoituksella emme enää toivo heidän menestyvän ja 

voittavan mitaleja, vaan nostamme tasoamme ja tulemme ammattilaisiksi. Valmennustukea tarvi-

taan myös maantieteellisesti eri alueilla, jotta kaikki urheilijat voivat saada valmennusta. 

Kuinka saavuttaa suorituskykytavoitteet 

One to One -koulutus (henkinen ja tekninen). 

Rakentaa (tunnistettua ja potentiaalista) urheilijoiden itseluottamusta tukihenkilöstön tuella. (Kuntoharjoit-

telu, henkinen harjoittelu ja ravitsemuksellinen "ruokavalio", joka auttaa heitä olemaan paremmassa kun-

nossa, terveempiä ja viedä heidät kohti tavoitettaan). 

 

Skeet 

 

Päätavoite on yksi mitali EM/MM -kisoista, ja sen kautta yksi maapaikka, myös joukkuemitaliin on hyvä mah-

dollisuus niin miesten kuin poikienkin sarjassa.  Lisäksi on tavoitteena finaalisijoja maailmancup-kisoista. Toi-

minta on keskitetty kotimaassa olosuhteiden salliessa Lopen Ampumaradalle ja Lahden seudulle Hälvälään. 

Kotimaan harjoittelussa urheilijoiden henkilökohtaiset valmentajat ovat mukana mahdollisuuksien mukaan. 

Tämän suhteen skeet on hyvin heterogeeninen ryhmä.  

Tulevalla kaudella on tällä hetkellä ISSF:n kilpailukalenterissa yhteensä kolme arvokilpailua kuusi MC-kilpailua 

ja yksi ISSF GP-kilpailu. Päävalmentaja on laatinut suunnitelman ryhmien valmennus ja kilpailuohjelmaksi tu-
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levalle kaudelle. Tavoitteena on leiritystä ulkomailla kerran kuukaudessa Suomen talvikauden aikana ja ke-

väällä leiritystä voidaan järjestää myös kotimaassa, leirejä on suunniteltu 9 kappaletta. Päävalmentajan mu-

kaan aivan kaikkia maailmancupeja ei tulla kiertämään, mutta niin European Gamesin kuin olympiarankingin 

kannalta on määrätty määrä kisoja käytävä. Lisäksi tavoitteena on jakaa kilpailukuormitusta koko joukkueen 

kesken. 

Nuorten skeet-maajoukkueen toimintaan on alustavasti suunniteltu kaksi ulkomaanleiriä alkuvuodesta 2023 

(Kypros) ja kevään/kesän aikana yhteensä 5 kotimaan viikonloppuleiriä Lopella tai Orimattilassa. Tavoitteena 

on lisätä nuorten maajoukkueleirien tehokkuutta ja jossain tapauksessa myös määrää siten, että kyseessä 

voisi olla pitennetty viikonloppu (jos mahdollista). Näiden leiritysten lisäksi on tavoitteena pitää valmistautu-

misleirit aina ennen arvokisoja niihin valituille urheilijoille. Näiden lisäksi on tarkoitus osallistua säännönmu-

kaisesti Urheilukoulun leiritykseen, jossa on hyvä mahdollisuus tavata urheilijaa ja tarkistaa että harjoittelu 

on oikeansuuntaista 

Haulikon osalta arvokilpailut ovat vuonna 2023 EM kilpailut Itävallassa, Nuorten MM-kilpailu Koreassa ja ai-

kuisten MM Azerbaidzhanissa. 

Valmennuksen pääpainopisteet skeetissä ovat seuraavat:  

• Tarve on lisätä urheilijoidemme harjoitusmäärää sekä erityisesti laadukkaan harjoittelun määrää. 

Osa skeetin A-maajoukkueen ampujistamme on puoliammattilaisia, jolloin erityistä huomiota tulee 

kiinnittää harjoittelun laatuun sekä työn/opiskelun ja harjoittelun yhdistämisen kokonaiskuormituk-

seen. 

• Fyysisen suorituskyvyn kehittäminen riittävälle tasolle vastaamaan huippu-skeet-ampujan vaatimus-

tasoa. Tutkimukset ovat osoittaneet tällä olevan suoran yhteyden harjoittelusta palautumiseen, ko-

van harjoittelun mahdollistamiseen ja siitä palautumiseen sekä kilpailu-, matkustus- ja aikaerorasi-

tuksen sietokyvyn kasvattamiseen.  

• Psyykkisen valmennuksen hyödyntäminen olemassa olevien resurssien mukaisesti. 

• Urheilijaa lähinnä olevien paikallisten urheiluakatemioiden asiantuntijoiden ja palveluverkostojen 

hyödyntäminen urheilijan arjessa. 

• Tavoitteena ohjelmoinnissa entistä parempi harjoittelun rytmittäminen; kovia ja helppoja jaksoja 

sekä levon ja rasituksen suhteen seuraaminen ja toteuttaminen. 

• Maajoukkuetoiminnan tehokkaampi koordinointi, dokumentointi ja yhteistyö eri valmennusryhmien 

välillä. Tavoitteena yksi iso FIN-tiimi. 

• Tehoryhmävalmennuksen toiminnan selkeyttäminen ja valmennusosaamisen kehittäminen tehoryh-

mätoiminnassa.  

 

Kivääri 
Tavoite on saavuttaa finaalipaikkoja vuoden arvokilpailuissa sekä yksi henkilökohtainen mitali. Sitä kautta 

aukeaa mahdollisuus saavuttaa maapaikka olympialaisiin. Finaalipaikka on tavoitteena maailmancupeissa. 

Heinäkuussa on nuorten MM-kilpailut, joista on tavoitteena yksi finaalipaikka. 
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Ampumaurheiluliiton strateginen valinta on ollut, että luotilajien maajoukkuetoiminta ja valmennus keskite-

tään Turkuun ja yhteistyö Turun Seudun Urheiluakatemian kanssa on mahdollisimman tiivistä. Maajoukkue-

leiritys tapahtuu pääasiallisesti Turussa, Kupittaan radalla talvisin ja kesäaikaan ulkoradalla Inkoossa. Maa-

joukkuetoiminnan tavoite on, että mahdollisimman moni maajoukkueampujista asuu Turun seudulla ja osal-

listuu päivittäisvalmennukseen yhdessä Turussa. Tämä tavoite on osittain vielä alkumetreillä, mutta jo nyt 

osa maajoukkueurheilijoistamme on sitoutunut viettämään pidempiä ajanjaksoja Turussa myös maajoukkue-

leirityksen ulkopuolella. Osa heistä on toki järjestänyt opiskelu- ja/tai työnsä Turun seudulle. Minimitavoit-

teena kuitenkin on, että aikuisten maajoukkueet osallistuvat maajoukkuetoimintaan jatkossa tiiviimmin. 

Osittain syynä on varmasti ollut koronapandemia, mutta jatkossa Ampumaurheiluliiton maajoukkueet toimi-

vat yhdessä maajoukkueleireillä. Kihun tekniikkaseurannalla kerran kuussa parannetaan ampuma-asentoa ja 

seurataan lajitaidon kehittymistä ja hermostollista tilaa. Pistoolin ja kiväärin päävalmentajana toimii John 

Leighton-Dyson, lajivalmentajana Joni Stenström. Tavoitteena tulevalla toimintakaudella on myös lisätä luo-

tilajien yhteistyötä, johon oivalliset mahdollisuudet avautuu yhteisen päävalmentajan kautta, ilma-aseleiri-

tykset toteutetaan yhdessä pistoolin kanssa. 

Maajoukkueleiritystä järjestetään kuukausittain ja tämän lisäksi Turussa toimii aktiivisesti viikoittainen aka-

temiaharjoittelu. ISSF:n kilpailukalenterin mukaan vuonna 2023 järjestetään kuusi MC-kilpailua ja kaksi eril-

listä ISSF:n GP-kilpailua. Näistä oleellista on valita meidän urheilijoita parhaiten palvelevat kilpailut, kaikkien 

kiertäminen ei ole mahdollista. Uuden päävalmentajan vastuulla on suunnitella kilpailukalenteri yhdessä ur-

heilijoiden kanssa sellaiseksi, että se palvelee valmistautumista kohti vuotta 2024 ja Pariisin olympialaisia. 

Olympiapaikkojen jako on hyvin arvokilpailupainotteista. 

Kiväärimaajoukkueiden käytössä on Coachtech-tekniikka-analyysi, jonka avulla pureudutaan kivääriammun-

nan teknisiin parametreihin. Tavoitteena on mm. kehittää ampuma-asentoa ja seurata lajitaidon kehitty-

mistä. Tavoitteena on hyödyntää laitteistoa sekä testausmielessä, mutta ennen kaikkea tuoda laitteisto myös 

arkisen harjoittelun apuvälineeksi. Oleellisena osana ensi vuoden toiminnassa on uuden päävalmentajan pe-

rehdyttäminen laitteiston toimintaan.  

Kiväärin osalta arvokilpailut ovat vuonna 2023 ilma-aseiden EM-kilpailut Virossa, nuorten MM-kilpailut Kore-

assa ja aikuisten MM Azerbaidzhanissa. 

Kivääriammunnan valmennukselliset painopistealueet ovat: 

• uuden valmennusportaan perehdyttäminen ja tutustuminen maajoukkueen urheilijoihin ja yhteis-

työn käynnistäminen sekä syventäminen.  

• tarve on lisätä osalla maajoukkueurheilijoista harjoitusmäärää sekä erityisesti laadukkaan harjoitte-

lun määrää. Valtaosa kiväärimaajoukkueen ampujistamme on puoliammattilaisia, jolloin erityistä 

huomiota tulee kiinnittää harjoittelun laatuun sekä työn/opiskelun ja harjoittelun yhdistämisen ko-

konaiskuormitukseen. 

• Fyysisen suorituskyvyn kehittäminen riittävälle tasolle vastaamaan huippukivääriampujan vaatimus-

tasoa. Tutkimukset ovat osoittaneet tällä olevan suoran yhteyden harjoittelusta palautumiseen, ko-

van harjoittelun mahdollistamiseen ja siitä palautumiseen sekä kilpailu-, matkustus- ja aikaerorasi-

tuksen sietokyvyn kasvattamiseen.  

• Psyykkisen valmennuksen hyödyntäminen olemassa olevien resurssien mukaisesti, tavoitteena ai-

kaansaada urheilijoiden positiivinen ja aktiivinen suhtautumistapa yhteiseen maajoukkuetoimintaan 

ja psyykkisen valmentautumisen etuihin. Kiväärin psyykkinen valmennus kohdistuu erityisesti maa-

joukkueleireille sekä akatemiaharjoitteluun. 



   32 

 

 

 

• Turun Seudun Urheiluakatemian tarjoamien palvelukokonaisuuden optimaalinen hyödyntäminen 

• Tarvittaessa urheilijaa lähinnä olevien paikallisten urheiluakatemioiden asiantuntijoiden ja palvelu-

verkostojen hyödyntäminen urheilijan arjessa. 

• Tavoitteena ohjelmoinnissa entistä parempi harjoittelun rytmittäminen; kovia ja helppoja jaksoja 

sekä levon ja rasituksen suhteen seuraaminen ja toteuttaminen. 

• Maajoukkuetoiminnan tehokkaampi koordinointi, raportointi ja yhteistyö eri valmennusryhmien vä-

lillä. Tavoitteena yksi iso FIN-tiimi. 

• Tehoryhmävalmennuksen toiminnan selkeyttäminen ja valmennusosaamisen kehittäminen tehoryh-

mätoiminnassa.  

• Varustekehityksessä mukana pysyminen 

 

Kivääri, para-ammunta  

Tulevalla toimintakaudella parakivääriammunnan toiminta jatkuu vähintään samalla tavalla kuin aiemminkin, 

sillä kohtuullisesti toimiva yksilöllinen toimintatapa on vuosien saatossa löydetty. Para-urheilijoilla matkus-

taminen leirityksiin saattaa tuottaa haasteita, joten korvaavia ratkaisuja on yritetty luoda ja järjestää, jotta 

mahdollisimman laadukas harjoittelu onnistuisi urheilijoiden arjessa. Päätavoitteena on mitali Pariisin para-

lympialaisissa. 

Kiväärimaajoukkueen yhteistyötä paravalmennuksen kanssa täytyy ehdottomasti tiivistää tulevana toiminta-

kautena. Kokonaisvaltainen urheilijana oleminen sekä sen kehittäminen on tärkeässä osassa paraurheili-

joidemme kasvussa omalla urheilijan polullaan. Lisäksi paraurheilijoiden terveystilanteen erityispiirteet tulee 

ottaa huomioon myös tulevana toimintakautena. Liitto hakee uuttaa paravalmentajaa syksyn 2022 aikana 

edellisen lopetettua työesteiden vuoksi. 

Pistooli 

Päävalmentaja John Leighton-Dysonin johdolla on koko vuosi 2022 tehty tiivistä yhteistyötä ja maajoukkuetta 

on ohjattu kohtia ammattimaisempaa, vaativampaa ja urheilullisempaa suuntaa. Päävalmentajalla on selvä 

käsitys maajoukkueemme yksilöiden taitotasosta, vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Kauden 2022 jälkeen 

joukkue nuorentuu merkittävästi, aikuisurheilijoita on vain iso- ja vakioryhmässä. Lisäksi päävalmentaja on 

aloittanut uusien toimintatapojen luomisen, ja tätä kehitystyötä on tarkoitus jatkaa myös tulevalla toiminta-

kaudella. Päätavoite on saada uusi pistooliurheilijasukupolvi harjoittelemaan ja toimimaan päämäärätietoi-

sesti ja urheilu edellä. Oleellista on nyt luoda harjoittelukulttuuri lajiin, joka on melko alamaissa. 

Vuodelle 2023 päävalmentaja on suunnitellut 10 kotimaista leiriä ja lisäksi 4-5 kansainvälistä kilpailua, joiden 

taso vastaa nuorentuneen maajoukkueemme tarvetta. Yksilökohtaisesti yritetään luoda pistoolimaajoukku-

een jäsenille hyvä ja toimiva moniammatillinen tukiverkko, jonka toiminnasta tai toimimattomuudesta pää-

valmentajalla on hyvä käsitys ja hän pystyy valmennuksen johtajaa asian kehittymisestä informoimaan. Tule-

valla toimintakaudella lisätään Scatt-analyysin käyttöä nykyisestä, jotta urheilijoiden kehittymistä voidaan 

seurata. Mikäli Coachtech-järjestelmä palvelee myös pistooliampujia, sen käyttöä laajennetaan myös heidän 

tarpeisiinsa. Lisäksi selvitetään painepohjallisten /-antureiden käyttömahdollisuuksia pistoolimaajoukkueen 

käyttöön.  

Tavoitteena tulevalla toimintakaudella on myös lisätä luotilajien yhteistyötä, johon oivalliset mahdollisuudet 

avautuvat yhteisen päävalmentajan kautta, ilma-aseleiritykset toteutetaan yhdessä kiväärin kanssa. Pistooli-
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maajoukkueen leiritystoimintaan on etsitty kaudella 2023 uusia vaihtoehtoisia ratkaisuja, jolloin sekä pistoo-

lin olympia- ja ei olympialajien toiminta on voitu yhdistää yhdistelmäleirityksenä. Tämä toimintamalli on toi-

miva nykyinen budjettitaso huomioiden ainoa tapa edetä. Samaa toimintatapaa on tarkoitus jatkaa myös 

vuoden 2023 aikana. Leirityspaikkoina toimintakaudella tulevat olemaan pääasiallisesti Tampere, Mikkeli ja 

ilma-aseleireillä myös mahdollisuuksien mukaan myös Kisakallio. 

Pistoolin osalta arvokilpailut ovat vuonna 2023 ilma-aseiden EM-kilpailut Virossa, nuorten MM kilpailut Ko-

reassa ja aikuisten Azerbaidzhanissa. Realismia on että ilma-aseiden EM -kisaan saadaan 1-2 urheilijaa. 

 

5.6.2. ISSF:n ei-olympialajit 

 

ISSF:n ei-olympialajeissa kauden päätavoite on Eurooppa Cupin kisoissa ja tavoitteena finaaliin pääsy. 

 

Kivääri 300 m 

Kilpailutoiminnan tavoitteet ovat Eurooppa Cupin kisojen kautta mahdollisimman isolla ryhmällä finaaliin. 

Leiritys ja valmennustoiminta tapahtuu leireillä Puolustusvoimien kanssa. Osallistumme Hälvälässä järjestet-

täville PV:n 300 m:n leireille. Kiväärin muun maajoukkueen ampujat osallistuvat 300 m toimintaan, mikäli 

leirit sopivat ohjelmaan.  

 

Iso- ja vakiopistooli 

Päätavoitteena on vuoden 2023 Eurooppa Cupin kilpailut ja pääsy vähintään kahdella ampujalla Eurooppa 

Cupin finaaliin. Iso- ja vakiopistoolin valmennustoiminta toteutetaan pistoolimaajoukkueen kanssa leiriohjel-

man mukaisesti.  

 

Liikkuva maali 

Tavoitteet  

• Miesten joukkue-MM  

• Henkilökohtainen mitali arvokisasta miehissä ja junioreissa. 

• Nuorten joukkue EM-kisaan 

 

3 kv. kilpailua, leiritykset kotimaa + ulkomaa yhteensä 6 kpl 

• Pilsen, Liberation GP 

• Eskilstuna, kauden avauskisa 2022 

• Liberation GP 

• Eskilstuna C-test 

 

Tavoitteet maajoukkuetoiminnalle 

• Urheilijoiden tason vakiinnuttaminen oman sarjansa maailman kärkeen. 

• Arvokilpailumenestys. 
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• Jatkojalostaa ja jakaa yli lajirajojen vahvaa omaa mallia liikkuvan maalin ammunnan harjoittelemi-

seen. 

o Omat vahvuudet 

o Monipuolisuden lisääminen 

o Jokaisen oma ”tie” 

• Lajien välinen yhteistyö 

 

Leirien yhteyteen ajoittuvilla harjoitusjaksoilla panostetaan ryhmäharjoitteluun ja uusien harjoitusmallien 

tuomiseen jokaisen urheilijan arkeen. Leirien kautta haetaan harjoitteita ja kohtia jokaisen omassa ammun-

nassa johon kotiharjoittelulla tulee panostaa. Leirivuorokausia on suhteessa budjettiin melko paljon, mutta 

toisaalta muun ajan urheilijat harjoittelevat yksin kotiradoillaan. Kansainvälisten kilpailujen, ja sitä kautta 

saatavien kovien starttien kautta haetaan arvokilpailuissakin tarvittavaa rutiinia.  

Paratrap 

Tavoitteena tulevaisuudessa yhdistää ja integroida parhaiden paratrap-ampujien osallistumista ja harjoitte-

lua selvästi enemmän aikuisten maajoukkueen toimintaan mukaan. Yhteistyö vaatii kaikilta osapuolilta ym-

märrystä ja halua yhdistää toimintaa, toki tunnistaen yhteistyön haasteet. Paratrapille suunnattu liiton talou-

dellinen tuki ei valitettavasti mahdollista ympärivuotista, laadukasta ulkomaanleiritystä ilman isoja henkilö-

kohtaisia sponsoreita. Paratrapin valmennuksen koordinointi, toiminnan kehittäminen ja askeleet kohti am-

mattimaista toimintaa on selkeät seuraavat suuntaviivat. Paratrap-valmennuksesta vastaa liiton lajivalmen-

taja. 

5.6.3. Kansainväliset kilpailut 

 

Keskeisimmät kansainväliset kilpailut vuonna 2023 ovat seuraavat: 

11.01 - 15.01 ISSF Grand Prix 10m Ruse, SLO  

11.01 - 22.01 ISSF World Cup Shotgun Rabat, MAR 

17.01 - 21.01 ISSF Grand Prix 10m Osijek, CRO 

27.01 - 07.02 ISSF World Cup Rifle / Pistol Jakarta, INA 

17.02 - 28.02 ISSF World Cup Rifle / PistolCairo, EGY 

04.03 - 15.03 ISSF World Cup Shotgun Doha, QAT 

05.03 - 15.03 European Championship 10m Tallin, EST 

20.03 - 31.03 ISSF World Cup Rifle / Pistol Bhopal, IND 

28.03 - 08.04 ISSF World Cup Shotgun Larnaca, CYP 

11.04 - 22.04 ISSF World Cup Rifle / Pistol Las Palmas, Lima, PER  

25.04 - 06.05 ISSF World Cup Shotgun Cairo, EGY 

04.05 - 15.05 ISSF World Cup Rifle / Pistol Baku, AZE 

20.05 - 31.05 ISSF World Cup Shotgun Almaty, KAZ 
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01.06 - 12.06 ISSF World Cup Junior Rifle / Pistol / Shotgun Suhl, GER 

21.06 - 02.07 European Games Krakow, POL 

06.07 - 17.07ISSF World Cup Shotgun Lonato, ITA 

14.07 - 28.07 ISSF World Championship Juniors All Events Changwon, KOR 

25.07 - 06.08 European Championship Shotgun Leobersdorf, AUT 

14.08 - 03.09 World Championship All Events Baku, AZE 

08.09 - 19.09 ISSF World Cup Rifle / Pistol Rio de Janeiro, BRA 

date tbd. ISSF Grand Prix Konya, TUR 

 

 

5.7. Muiden SAL:n kilpailulajien valmennus 

 

Muiden SAL:n kilpailulajien valmennusjärjestelmää on muutamien edellisten vuoden aikana aloitettu kehit-

tämään ja pohtimaan toimintatapoja, joilla edistää lajien toimintaa ja ammattimaisuutta. Luonnollisesti ei-

olympiastatus asettaa tiettyjä haasteita resursointiin, mutta toimintaan osoitetuilla määrärahoilla ja ajalla 

myös muiden lajien kehitystä tuetaan mahdollisimman hyvin. Oivallisena esimerkkinä tästä on mm. Practical 

ja erityisesti sen Ladyteam-toiminta.  

Jo aloitettua maajoukkuetoimintaa practicalissa jatketaan kiväärin ladyteamin ja pistoolin osalta.   

Laajennettavalla valmennusjärjestelmällä on tavoitteena luoda edellytyksiä ja kehittää urheilijoiden osaa-

mista kaikissa SAL:n kilpailulajeissa. Merkittävänä asiana on kokonaisvaltaisen harjoitteluideologian sisäistä-

minen, ei pelkän lajiharjoittelun korostaminen. Tavoitteena on luoda ammunnasta monipuolinen ja uusia 

yksilöitä ja harrastajia houkutteleva, dynaaminen laji, jonka sisäinen lajikirjo on runsas. Silti on tärkeää ko-

rostaa, että ammuntaan liittyvät peruselementit ovat lajeissa hyvinkin samankaltaiset, jolloin lajirajojen yli 

tehtävä yhteistyö niin valmennuksellisesti kuin taloudellisesti on ainoastaan järkevää ja ratkaisukeskeistä. 

Tavoitteena on tulevina vuosina käynnistää liittojohtoista koordinointia niiden lajien osalta, jotka osoittavat 

sitoutumishalukkuutta ja kykyä pitkäjänteiseen kehitysprosessiin. 

 

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, parillisina vuosina. Liitto-

valtuusto kokoontuu kahdesti vuodessa ja liittohallitus noin kerran kuussa. 



   36 

 

 

 

Liittohallitus on asettanut itselleen kolme kehitysprojektia, joista yksi tarkastelee SAL:n tarkoituksenmukaista 

organisoitumista. Tähän liittyy muun muassa jaostojen ja valiokuntien työ. Yhtenä isona kokonaisuutena 

aluejärjestelmän tulevaisuutta kehitetään vuonna 2023 syksyn 2022 liittokokouksen suuntaevästyksen poh-

jalta jatkamalla kaikkien vaihtoehtojen tarkempaa tutkimista. Tähän pohdintaan linkittyy myös mm. lajijaos-

tojen rooli ja tehtävät jatkossa.  

Toinen hallituksen kehitysprojekteista keskittyy tiedolla johtamisen mahdollistamiseen. Vuoden 2023 aikana 

jatkuvat tiedonkeruu ja analyysi, jonka jälkeen päästään toteuttamaan tarvittavia muutoksia.  

Kolmas hallituksen kehitysprojekteista liittyy valmennusosaamisen kehittämiseen. Tähän linkittyy tiiviisti 

OKM:n merkittäviltä osin rahoittama ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen ja valmennuskulttuurin kehittämis-

hanke. Tästä oli tarkemmin luvussa 4.3 alalukuineen.  

Vuonna 2020 alkanut ympäristölupahanke lisäsi SAL:n henkilöstömäärää kuudella päätoimisella työntekijällä, 

ja mikäli myönteinen rahoituspäätös saadaan, jatkaa ympäristölupahankeen henkilöstö kolmevuotisessa jat-

kohankkeessa 2023-2025. 

Liiton jäsenyyden hyötyjä seuroille ja niiden yksittäisille harrastajille halutaan lisätä ja myös nostaa liiton tar-

joamia palveluja ja etuja aiempaa selkeämmin esiin, jotta liiton jäsenyys nähdään seuroissa houkuttelevana. 

 

6.2. Viestintä 

 

Ampumaurheiluliitto jatkaa aktiivista viestintäänsä edellisten vuosien tavoin myös toimintavuoden 2023 

ajan. 

Mediatiedottamista tehdään erityisesti kilpailuista tiiviillä tahdilla, ja medialle suuntautuvassa tiedottami-

sessa pääkanavana käytetään tiedotuspalveluita ja toissijaisesti omia kanavia. Omissa kanavissa panostetaan 

vahvasti sosiaaliseen mediaan, kuten Facebookiin ja Instagramiin.  

Yhteiskunnallista viestintää tukemaan selvitetään muiden alustojen käyttöä. 

Kotimaan kilpailutiedottamisessa tehdään yhteistyötä niin lajitiedottamiseen erikoistuneiden henkilöiden 

kuin järjestävien seurojenkin kanssa tiedottamisen kehittämiseksi. Kisajärjestäjille järjestetään viestintäkou-

lutusta muun SM-kisajärjestäjäkoulutuksen yhteydessä. Kansainvälisessä kisatiedottamisessa tehdään yh-

teistyötä lajitiedottajien kanssa.  

Medialle tarjotaan aktiivisesti myös muita aiheita esimerkiksi kiinnostavista urheilijapersoonista ja ajankoh-

taisista ampumaurheilun asioista. Lajimarkkinoinnissa kokeillaan Facebookin kautta maksullista videomai-

nontaa ampumakouluista ennen ”ampumakoulukauden” alkamista. 

Sosiaalisen median käyttöä liiton viestinnässä lisätään uuden sosiaalisen median työkalun avulla ja aletaan 

tehdä yhteistyötä urheilijoiden kanssa urheilijoiden ja laajemmin ampumaurheilun somenäkyvyyden lisää-

miseksi. Tavoitteena nostaa esiin paitsi urheilijoita, tapahtumia ja seuroja myös luoda fiilistä ja yhteisölli-

syyttä sekä täydentää Urheiluampuja-lehteä ja ampumaurheiluliitto.fi -sivustoa. 

Videonäkyvyyttä kasvatetaan somessa videomateriaalia tuottamalla, striimihankkeita hyödyntämällä ja ke-

vyillä kisastriimauksilla seurojen toimesta. Tavoitteena on löytää uudet viestintäkanavat lasten ja nuorten 

tavoittamiseksi. 
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Toimintavuoden aikana päivitetään liiton verkkosivujen ilmettä ja sisältöä.  

Viestintä tekee yhteistyötä Olympiakomitean kanssa paitsi kisaviestinnässä myös osallistumalla lajiliittojen 

viestintävastaavien tapaamisiin. Lisäksi osallistutaan tarpeen mukaan Olympiakomitean ja SUEKin yhteisiin 

viestintäkampanjoihin sekä pidetään yllä liiton eri vastuullisuusteemoja ja tuetaan viestinnällä vastuullisuus-

ohjelman toteutumista. SAL toteuttaa vuoden aikana viestintäkampanja sosiaalisen median ja Urheiluam-

puja-lehden avulla tukemaan kaikkia vastuullisuusohjelmamme osa-alueita. Tällä halutaan kannustaa myös 

seuroja ja yksittäisiä harrastajia huomioimaan nämä asiat. 

Kaikessa viestinnässä noudatetaan edellisten vuosien tavoin tasa-arvoisuutta ja huomioidaan niin miehet, 

naiset, pojat ja tytöt kuin vammaisampumaurheilukin. 

Erityisesti seuroille ja liiton sisäisille sidosryhmille suunnattu sähköinen uutiskirje lähetetään noin kerran kuu-

kaudessa. Viestinnän vaikuttavuutta seurataan mediaseurannalla, joka päivitetään arkipäivisin liiton verkko-

sivuille. 

Ulkoisille sidosryhmille viestimisessä hyödynnetään median ohella suoria kontakteja tahoihin, joihin halu-

amme vaikuttaa. Vaikuttamistyöstä on tarkemmin luvussa 6.3. 

 

6.2.1. Julkaisutoiminta 

  

Urheiluampuja-lehti ilmestyy edellisten vuosien tavoin viisi kertaa toimintavuoden aikana – maaliskuussa, 

toukokuussa, heinäkuussa, syyskuussa ja joulukuussa. Lehti kuuluu jäsenetuna kaikille Ampumaurheiluliiton 

jäsenseurojen jäsenille. 

Urheiluampujaa julkaistaan printtiversiona ja liiton verkkosivuilla sen sähköisenä näköisversiona. Lehdessä 

esitellään urheilijoita, valmentajia ja seuroja sekä käsitellään monipuolisesti ampumaurheilun ajankohtaisia 

asioita sekä ase-, ympäristö-, rata- ja lakiasioita sekä yhdenvertaisuus- ja antidopingteemoja. 

Avustajat: Heidi Lehikoinen (kisatiedottaminen, Urheiluampuja), Mika Vuolle (kisatiedottaminen, Urheiluam-

puja), Sami Heikkilä (kisatiedottaminen/liikkuva maali, Urheiluampuja), Anci Sandås (kisatiedottami-

nen/sporting), Janne Juntunen (kisatiedottaminen/kasa-ammunta), Pauliina Frilander (urheilijaprofiilit) 

Urheiluampujan ulkopuolisia vakituisia avustajia: Rauno Hietanen (graafikko), Pekka Suuronen (ase-esittelyt), 

Matti Erkkilä, Joanna Erkkilä (käännöstyö), Joni Stenström (SFS/Svenska sidor), Markku Haapaniemi (piirros). 

Ilmoitusmyynti: Juha Halminen 

 

6.3. Vaikuttamistyö 

 

Ampumaurheilun vaikuttamistyön tavoitteena on ampumaurheilun toimintaedellytysten varmistaminen ja 

kehittäminen sekä urheilulajimme arvostuksen lisääminen. Painopistealueet Ampumaurheiluliiton laaja-alai-

sessa yhteiskuntavastuullisessa työssä ovat olosuhdetyössä, lainsäädäntöön liittyvissä toimissa sekä itse lii-

kuntaan ja urheiluun liittyvissä toimissa.  
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Liitto toimii asiantuntijaroolissa erityisesti Euroopan laajuisessa ympäristö- ja lyijyvaikuttamistyössä sekä ase-

laki- ja ampumaratalakiasioissa.  Yhteistyötä tehdään maa- ja metsätalousministeriön, sisäministeriön, ym-

päristöministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, Euroopan kemikaaliviraston, Poliisihallituksen, Rajavartio-

laitoksen, Suomen Ympäristökeskuksen, poliitikkojen sekä suomalaisten, mm. Ampumaharrastusfoorumin ja 

eurooppalaisten muiden ampumatoimintaan liittyvien tahojen kanssa.  

Ampumaurheiluliitto on mukana Ampumaharrastusfoorumin toiminnassa, tällä hetkellä puheenjohtajavas-

tuussa. Ampumaharrastusfoorumia hyödynnetään kotimaan vaikuttamistyössä. Liikuntapoliittista vaikutta-

mista tehdään myös yhteistyössä Olympiakomitean kanssa. 

Vaikuttamistyössä vuonna 2023 jatkuu sekä kansainvälisesti että kansallisesti lyijyyn liittyvät asiat EU:n kaa-

vailemien lyijyn käytön kielto- ja rajoittamistoimenpiteiden myötä nk. lyijy I - rajoituksen ja lyijy II- rajoitus-

esityksen takia. Lyijyvaikuttamisen osalta yhteistyö tulee jatkumaan tiiviinä suomalaisten alan toimijoiden, 

erityisesti Suomen Metsästäjäliiton ja Nammo Lapuan kanssa. Laajemmin työ tulee keskittymään Euroopan 

kemikaaliviraston, ministeriöiden, poliitikkojen sekä kansainvälisten ja kansallisten järjestöjen kanssa tehtä-

vään työhön.  

Vuoden 2023 aikana jatketaan laajempien taustajuttujen tekemistä em. asioista Urheiluampuja-lehteen, 

mutta pääpainoa viestinnässä pyritään lisäämään erityisesti ampumaurheilupiirin ulkopuolella. Viestinnässä 

tullaan korostamaan niin ampumaharrastuksen laajuuden, monimuotoisuuden ja yhteiskunnallisen merkit-

tävyyden näkökulmaa samoin kuin ampumaratojen merkitystä ympäristövaikutusten minimoinnissa.  Suo-

messa on tehty pitkään korkeatasoista työtä ampumaratojen ympäristösuojelukysymysten parissa ja eri ta-

soisilla radoilla pystytään luotettavasti ja riskiperusteisesti suunnittelemaan ympäristöriskien hallinta par-

haan käyttökelpoisen tekniikan periaatteita noudattaen.  

Ampumaurheiluliitto pyrkii osallistumaan aiempaa voimakkaammin myös yhteiskunnalliseen keskusteluun 

kotimaassa. Tavoitteena on nostaa esiin yllä mainittujen asioiden lisäksi epäkohtia, jotka tällä hetkellä vai-

kuttavat ampumaharrastajien ja -ratojen yhdenvertaiseen kohteluun ja viranomaistoiminnan ennustettavuu-

teen.  

SAL osallistuu sääntöjensä edellyttämällä tavalla aktiivisesti lajin kansainvälisten järjestöjen toimintaan. Liitto 

haluaa vaikuttaa lajin kehitystyöhön, lajin mielikuvan parantamiseen ja markkinointiin sekä ympäristöasioi-

hin, 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. SAL osallistuu aktiivisesti Nordic Shooting Regionin 

(NSR, Pohjoismaiden ampumaurheiluliitto) toimintaan. Puheenjohtajuus ja pääsihteeriys siirtyivät Suomesta 

Tanskalle syksyllä 2022. 

  

6.4. Talous 

 

SAL:n talousarvio vuodelle 2023 perustuu liittovaltuuston kevätkokouksessa 2022 vahvistamiin jäsen-, li-

senssi- ja kilpailulupamaksuihin: seuran jäsenmaksu liitolle on 26 €/aikuisjäsen, kilpailulisenssi 40 €, harras-

telisenssi 25 €, seniorilisenssi (yli 70-vuotiaat) 20 € ja nuorisolisenssi 13 €. Kilpailulupamaksuja ei päätöksen 

mukaan peritä, jos kilpailun järjestäjä vie tulokset sääntöjen mukaisesti kilpailu- ja tilastopalvelu Kitiin. Muu-

toin kilpailulupamaksu seuralle on 100 €/kilpailu (lisäpäivät 20 €/pvä). 
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Talousarvion loppusumma on 2 702 280,09 € ja se päätyy 21,41 euron ylijäämään. Huomioitavaa on, että 

kulu- ja tulorakenteeseen vaikuttavat SAL:n hallinnoima ympäristölupahanke kuuden järjestön yhteistyönä. 

Hankkeen menot ja toisaalta myös tulot ovat 510 038 €, joten varsinaista talousvaikutusta sillä ei ole liiton 

budjetin ylijäämään. Hankkeesta kerrottiin luvussa 4.1. 

Liitto hakee opetus- ja kulttuuriministeriöltä 737 000 euron suuruista toiminta-avustusta. Lisäksi ympäristö-

lupahankkeeseen on haettu maa- ja metsätalousministeriöltä 360 000 euron suuruista valtionavustusta. 

Muut suurimmat tulolähteet liitolle muodostavat jäsenmaksutuotot 665 000 €, lisenssituotot 218 300 €, yh-

teistyösopimukset 189 500 € ja Olympiakomitean avustukset, jotka budjetin laatimishetkellä arvioitiin 218 

000 euroksi. Vuonna 2023 budjetissa näkyy poikkeuksellisen paljon varsinaisen toiminnan tuottoja ympäris-

tölupahankkeen takia (88 038 €). 

 
 

Liiton toiminta jaetaan kolmeen päätoimialaan: harrasteliikunta, huippu-urheilu ja järjestötoiminta.  Harras-

teliikunta sisältää myös nuorisotoiminnan. Harrasteliikunnan menot ovat 43 % kaikista menoista vuonna 

2023. Järjestötoiminta jakautuu hallintoon, viestintään, julkaisutoimintaan, kansainväliseen toimintaan ja 

muuhun järjestötoimintaan. Järjestötoiminnan menojen osuus kokonaismenoista on 20 %. Huippu-urheilun 

osuus on 37 %. 

Ympäristölupahankkeen menot hankaloittavat vertailua suoraan aiempiin vuosiin. Kun nämä kulut poiste-

taan kokonaisuudesta, kuluosuudet ovat harrasteliikunnan osalta 30 %, huippu-urheilun osalta 46 % ja jär-

jestötoiminnan osalta 24 %.  

Tuotot, varsinainen 

toim.; 185 901,50; 7 %
Jäsenmaksutuotot; 

665 000,00; 24 %Lisenssituotot; 

218 300,00; 8 %

Kilpailutuotot; 0,00; 0 %

Sopimustuoto

t; 189 500,00; 

7 %

Ilmoitustuotot; 

9 500,00; 0 %

Muut tuotot; 

130 900,00; 5 

%

Yleisavustukset; 

1 117 000,00; 41 %

Olympiakomitean 

avustukset; 218 000,00; 

8 %

Tulojen muodostus
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Alla olevassa kaaviossa on vertailtu talousarvion 2023 menoja vuoden 2022 talousarvioon ja vuoden 2021 

toteumaan, kun luvuista on poistettu ympäristölupahankkeen menot vuosilta 2021-2023.  

 

Suurimpana yksittäisenä kululajina liiton toiminnassa vuonna 2023 ovat henkilöstökulut, jotka hankkeen ja 

seurakehityspanostuksen myötä ovat tavanomaista korkeammat 1 008 591 € vieden 37 % koko toiminnan 

kuluista. Seuraavaksi suurin kululaji on matka- ja majoituskulut 484 073 € vieden 18 % koko toiminnan 

kuluista. Muut suuret kululajit ovat urheilija- ja valmentajatuet 448 850 (16 %), sisältäen myös lajijaostoille 

maksettavat jaostotuet, sekä ulkopuoliset palvelut 383 933 € (14 %). Kulujen muodostus kululajeittain on 

esitetty oheisessa kaaviossa. 

25%

51%

25%

30%

48%

23%

30%

46%

24%
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Harraste

Huippu
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Menojen osuus toimialoittain ilman ympäristölupahanketta

2023 TA oik. ilman hanketta 2022 TA oik. ilman hanketta 2021 TOT oik. ilman hanketta
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8 %
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5 %
Julkaisu
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1 %

Muu järj.toim.

1 %
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Menot toimialoittain 
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Liitto tukee seuroja erilaisten koulutusten, kannustestipendien ja aluejaostotoiminnan kautta. Aluejaostoja 

tuetaan toiminnan laadun ja laajuuden perusteella. Toiminta-avustuksen suuruus perustuu aluejaoston seu-

roille järjestämään nuoriso-, koulutus-, ja valmennustoimintaan sekä alue- ja seuratoiminnan kehittämiseen. 

Mittareina ovat muun muassa koulutustilaisuuksien, tapahtumien ja leirien määrät sekä osallistujien luku-

määrät. Lisäksi tukeen vaikuttavat seurojen jäsenmäärän kehitys, toiminnan toteutuminen suhteessa suun-

nitelmaan ja tavoitteisiin sekä alueen varallisuus. Päätökset avustuksista tehdään kaksi kertaa vuodessa: 

tammi-helmikuussa ja marras-joulukuussa. Osa taloudellisesta tuesta voidaan ohjata liittojohtoisen aluekou-

luttajan tai aluevalmentajan toiminnan tukemiseen.   

Liitto maksaa kaikkien lajien kansainvälisten liittojen jäsenmaksut sekä rahoittaa lajijaostojen toimintaa pe-

rusmäärärahalla, joka kattaa hallinnolliset kulut, ja osan lajeista kohdalla lisäksi määrärahalla, jonka lajijaosto 

voi käyttää oman harkintansa mukaisesti lajin valmennus- ja kilpailutoiminnan kehittämiseen. 

 

 

7. Lajijaostojen toimintasuunnitelmat 
 

7.1. Kivääri 

 

Kiväärijaoston tavoitteena on kehittää ja toimeenpanna seurojen järjestäminä mielenkiintoisia kilpailutapah-

tumia kivääriampujille.  

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

urheilusuorituksia. 

Hallinto 

Henkilöstökulu

t; -

1 008 591,37; -

37 %

Vuokrakulut; -

70 128,00; -3 %Matka- ja majoituskulut; 

-484 072,50; -18 %

Ulkopuoliset palvelut; -

383 933,00; -14 %

Materiaalikulut; -

71 490,00; -3 %

Urheilija- ja 

valmentajatuet; -

448 850,00; -16 %

Muut 

toimintakulut; -

174 450,00; -6 %

Keskinäiset 

avustukset; -

28 600,00; -1 % Poistot; -1 765,22; 0 %

Lisenssikulut; -

31 800,00; -1 

%

Muut 

kulut; 

-

30 40

0,00; 

-1 %

Menojen muodostus
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Jaoston jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa. Erovuoroisten jäsenten tilalle ehdotetaan jäsenet liiton 

järjestämässä Grande Finalen kiväärin lajiparlamentissa. Parlamentin päätösehdotus esitetään SAL:n hallituk-

sen vahvistettavaksi.  

Toimikauden aikana jaosto kokoontuu 5-6 kertaa, maanantaisin joka toinen kuukausi. Näiden suunniteltujen 

kokousten lisäksi jaosto kokoontuu tarvittaessa. Kokoukset pyritään pääsääntöisesti järjestämään etäyhteyk-

sin tai 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 koulu-

tustilaisuuksiin, seminaareihin ja muihin tapahtumiin. 

Jaosto järjestää varustetarkastuskoulutuksen, joka syventää tuomareiden sääntötietoutta ja tarkastustek-

niikkaa.  

Nuorisotoiminta 

Kauden 2023 aikana jaosto pyrkii kaikilla tavoin edistämään ja kehittämään nuorisotyötä. Yhteistyötä pyri-

tään lisäämään entisestään muiden liiton valiokuntien ja lajijaostojen kanssa. Tärkeimpänä yhteistyökump-

panina pidetään nuorisovaliokuntaa.  

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

hittävän harrastuksen parissa ja jatkamaan sitä pitkälle aikuisiälläkin. Järjestäytymiskokouksessaan jaosto ni-

meää nuorisovastaavan. Nuorisovastaavan tärkeimpiä tehtäviään tulee olemaan tiivis yhteistyö nuorisova-

liokunnan kanssa. Hänet pyritään saamaan mukaan liiton ja alueiden tehoryhmien leireille. Lisäksi tehtävänä 

on kartoittaa nuorisotoiminnan mahdollisuuksia ja tilaa sekä kannustamaan seuroja nuorisotoiminnan käyn-

nistämiseksi. 

Kilpailutoiminta 

Valtakunnalliset joukkuesarjakilpailut toimeenpannaan kotiratakilpailuina kilpailukauden aikana. 10m ilma-

kiväärillä tavanomaisen pystyasennon joukkuekisan lisäksi tarkoitus on toimeenpanna myös 3x20 laukauksen 

asentosarjakilpailu ja 60 ls makuukilpailu henkilökohtaisina kilpailuina. 

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

sarjakilpailussa tullaan edellisvuosien tapaan järjestämään joukkuekilpailun lisäksi myös henkilökohtainen 

sarjakilpailu.  

Eri lajijaostojen kanssa pyritään järjestämään kilpailuja sekä ammuntaan liittyviä tapahtumia. 

Osallistutaan liiton toimeenpanemiin kansainvälisiin kilpailuihin toimitsijoina ja asiantuntijoina. 

Jaosto hallinnoi liiton omistamia kiväärivarusteiden tarkastusmittareita. Hallinnointiin kuuluu seurannan li-

säksi laitteiden kunnonvalvonta. 

Valmennus 

Toimikauden aikana jaosto ei järjestä valmennustilaisuuksia. Pyritään nimeämään jaoston edustaja maajouk-

kueleireille sekä alueiden valmennustapahtumiin. 
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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 järjes-

tämiin tilaisuuksiin sekä muiden yhteisöjen ja lajiliittojen tilaisuuksiin.  

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

saan jaosto valitsee tiedotusasioista vastaavan henkilön. 

Palkitsemiset 

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

vääripoika. Tilaisuudessa tullaan lisäksi palkitsemaan ansioituneet jäsenet sekä mahdolliset ulkopuoliset toi-

mintaa tukeneet tahot. 

Talous 

Jaostolla ei ole varsinaista varainhankintaa. Kuitenkin jaoston järjestämien koulutuksien tuotto voidaan käyt-

tää jaoston toimintaan. Tulot muodostuvat lähes täysin liiton myöntämästä tuesta. 

Hallinnolliset ja matkakulut ovat suurimpia kulueriä toimikauden aikana. Kuluja syntyy myös parhaiden am-

pujien palkitsemisesta Grande Finalessa. Muita kuluja kauden aikana saattaa syntyä jaostolle tehtävistä han-

kinnoista sekä toimintaan liittyvistä asioista. 

 

 

7.2. Pistooli 

 

Johdanto 

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

esitetään tarvittaessa kilpailuvaliokunnan välityksellä liittohallitukselle. Jaosto toimii pistooliampujien edun-

valvojana ja yhteyselimenä liiton muuhun toimintaan. Niin huipuille kuin harrastajillekin jaosto pyrkii kehit-

tämään kiinnostavia kilpailu- ja harrastustoiminnan muotoja. 

Talous 

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

tukseen (tarkoitettu kattamaan hallinnolliset kulut) sekä jaostoon omaan varainhankintaan (ilmapistoolin 

sarjakilpailu). 

Menot aiheutuvat kokouskuluista, palkitsemisista ja mahdollisista kilpailuiden sekä pistoolilajien valmennus- 

ja koulutustoiminnan järjestämis- ja osallistumiskuluista. 

Talousarvio on tämän toimintasuunnitelman viimeisenä kohtana. 

Kansainvälinen toiminta 
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Jäsenistöä kannustetaan osallistumaan kokemusten kartuttamiseksi kaikkeen kansainväliseen niin kilpailu-, 

harjoittelu- kuin tuomaritoimintaankin. 

Järjestötoiminta 

Yhteistoiminnassa kilpailuvaliokunnan kanssa pyritään vaikuttamaan entistä laadukkaampien ja onnistunei-

den kilpailutapahtumien syntyyn. Liiton internet-sivujen pistooliosiota päivitetään ajan tasalle. Nimitetään 

jaoston keskuudesta vastuuhenkilö tehostamaan jaoston asioista tiedottamista liiton internet-sivuilla. 

Talousarvio 

TULOT 

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

- ilmapistoolin sarjakilpailun osanottomaksut + 2000 € 

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

YHTEENSÄ    + 4000 € 

 

MENOT 

- jaoston jäsenten kokousmatkakulut  - 2000 € 

- ilmapistoolin sarjakilpailun järjestämiskulut - 1100 € 

- Ranking-kilpailun palkinnot & palkitsemiset -   800 € 

- valmennus- ja koulutustoiminta  -   100 € 

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

YHTEENSÄ    - 4000 € 

 

 

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, järjestäyty-

miskokous 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 toimintaoh-

jeet ja kokoaa niistä yhtenäisen kokonaisuuden jaettavaksi seuroille. 

Kilpailutoiminta 

Huippu-urheilun osalta toimintasuunnitelma on kirjattu toisaalle.  

Haulikkojaosto on kirjannut toimintasuunnitelmaan muut kilpailutoiminnot seuraavasti: 

Jaosto koordinoi ENK ja SM kilpailuja kesitetysti kilpailupäällikön johdolla.  Anomukset kootaan lokakuun ai-

kana ja esitellään jaostolle marraskuun kokouksessa ja tehdään päätökset ENK kilpailuista sekä esitetään SM 

kilpailut kilpailuvaliokunnalle vahvistettavaksi. 
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Sporting-lajien osalta em lajien lajivastaava kokoaa anomukset sekä esittelee ne päätösehdotuksineen jaos-

tolle.   

Ranking-kilpailut: 

Skeet ja trap – lajit: 

Vuonna 2023 järjestetään ranking-kilpailujärjestelmä trap- ja skeet-kisoissa edellisten vuosien tapaan. Kilpai-

lut ja muu järjestelmä suunnitellaan sitten, kun kisa-anomukset ovat tulleet 30.9. jälkeen. 

Rankingiin lasketaan mukaan viiden parhaan kisan tulokset.   

Ranking-maksut on 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 haulikkola-

jeissa. 

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

Sporting-lajit: 

Yleistä 

Juniorivalmennuksessa keskitytään ensisijaisesti neljän urheilijan valmennukseen. Valmennusryhmässä on 

ollut kaudella 2022 neljä urheilijaa, joista kaksi siirtyy kaudella 2023 yleiseen sarjaan ja kaksi jatkaa juniori-

sarjassa sekä valmennusryhmässä. Kaksi valmennusryhmään mukaan tulevaa urheilijaa valitaan kauden 2022 

ranking ja muiden näyttöjen perusteella, sekä haastattelemalla. (Päävalmentaja ja vastuuvalmentaja). Ryh-

mään nousevat kaksi urheilijaa valitsee valmennuksen johtoRyhmään valittavien urheilijoiden ja heidän tuki-

joukkojen kanssa käydään keskustelut mitä ryhmään ja valmennukseen sitoutuminen tarkoittaa ja varmiste-

taan motivaatiotekijät sekä riittävät resurssit olla mukana valmennusryhmässä. 

Kilpailutoiminta 

Valmennusryhmässä mukana olevista neljästä urheilijasta valitaan kansainvälisiin kilpailuihin kolmihenkinen 

joukkue, jonka valitsee päävalmentaja. Valinnat pyritään tekemään ajoissa, kuitenkin niine resurseineen kuin 

se on mahdollista – kartoittaa urheilijoiden kunto, leiritykset ja leirikisat huomioiden. 

Kauden päätavoitteet on Compak Sporting EM-kilpailu Italiassa, sekä Compak Sporting MM-kilpailu Krei-

kassa. (Sporting EM ja MM resursien puitteissa) 

Tavoitteet 

Valmennusryhmä muodostuu eri-ikäisistä ja -tasoisista urheilijoista. Valmennusryhmään nouseville nuorem-

mille urheilijoille tavoite on saada kansainvälistä kilpailukokemusta ja parantaa omaa henkilökohtaista tulos-

ennätystä arvokilpailuissa. Valmennusryhmän jo kansainvälistä menestystä saavuttaneille urhoilijoille yhtei-

nen tavoite on joukkuemitalit sekä henkilökohtainen mitali molemmista kilpailuista. 

Koko valmennusryhmän yhteinen tavoite on oppia kokonaisvaltaisen valmentautumisen sekä suunnitelmal-

lisen ja tavoitteellisen harjoittelun merkitys, huoltajjia myöten. Ei pelkkää ampumista.  

Toimintasuunnitelma 
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Valmennusryhmällä on viisi valmennusryhmän yhteistä tapahtumaa painottuen alkukauteen sekä omatoimi-

sesti toteutettava henkilökohtainen ohjelma jonka määrittää valmentaja ja jonka toteutumista seurataan yh-

teisissä valmennusryhmän tapahtumissa. Valmentajana toimii Anti Järvelaid. 

Ensimmäinen valmennusryhmän yhteinen leiri on viikolla kahdeksan ja se pidetään Kyproksella. Seuraavat 

leirit on kevään aikana, päävalmentajan resursien sekä kilpailukalenterin mukaan. Leirejä pidetään urheili-

jat tasapuolisesti huomioiden, niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Kaikki leirit suunnitellaan tapauskohtai-

sesti.  

Talous 

Leirityksien kustannuksista SAL pyrkii kattamaan valmennus, ratamaksut ja  matkakulut. Matkakuluina tässä 

tarkoitetaan yhteisiä lautta- ja lentolippuja sekä majoituskustannuksia. 

Alaikäisen urheilijan mukana matkustava huoltaja vastaa itse kaikista leirimatkaan liittyvistä ja siitä aiheutu-

neista kustannuksista. (Huom, huoltajakorvausta mietittävä) 

Nuoret Ampujat 

Jaosto laatii tarkemman suunnitelman miten nuoria saadaan lajiin mukaan enemmän.   Keskustellaan seuro-

jen sekä ratoja ylläåitävien tahojen kanssa siitä, että he voisivat järjestää erityisesti nuorille tarkoitettuja ko-

keilupäiviä, johon saataisiin nimekkäitä vetäjiä. 

Liikuntavammaisammunta ( LV ) 

Vuonna 2023 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 

Jaoston yhtenä tehtävänä on pitää lajia esillä, tukea seuroja, jotka lajia markkinoivat lajia lajista kiinnostu-

neille.   

Seurat ja radat tulee pitää informoituna jaostolta saatavasta avusta/tuesta. Tuki voisi lähinnä olla tilaisuuk-

sien kiekkokustannuksiin osallistumista, sponsoreiden etsintää.   

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. 

Tuomarikoulutus 

Haulikkolajit on ensimmäisenä lajina ottanut käyttöön sähköisen 2. luokan tuomarikoulutuksen vuoden 2021 

jälkipuoliskolla.  Tuo kurssi on saanut hyvän suosion.  Tätä jatketaan 2.lk:n osalta. 

1.lk:n tuomarikurssi pidetään alkuvuodesta, ajankohta ja paikka päätetään myöhemmin. 

Jaosto esittää KVK:lle, että se järjestäisi YT kurssin, esim Oulussa.  
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Jaosto tukee Liittoa hankkeessa, että tuomarikortit olisivat vain sähköisessä muodossa, Suomisportin meriitit 

osiossa ja että meriittejä kerättäisiin myöskin suoraan tuohon sähköiseen osioon. Samoin tuomaripätevyy-

den uusinnan voisi tehdä sähköisessä järjestelmässä. Lisäksi tulee pohtia 1.lk:n tuomarikoulutuksen saamista 

sähköiseksi.   

Talous 

Jaoston talous perustuu liiton toiminta-avustukseen sekä jaoston järjestämien tuomarikurssien tuotoista. 

Ranking- ja SM-kilpailuista kerätyillä tukimaksuilla katetaan ranking-palkinnot ja tuetaan valmennus- ja kil-

pailutoimintaa.  

Sporting-junnujen valmennuksen siirtäminen Liiton järjestelmään tulisi alkaa vuoden 2023 alusta.  Laji olisi 

niiltä osin samalla tasolla, kuin muidenkin haulikkolajien junnut.  

Jaosto esittää, että Liitto asettaa sporting-junnujen valmennus&leirityskäyttöön tuon  suunnitelman 31 000 

€. Ilman sitä, ei toimintaa em ryhmällä ole. Taulukossa esitetty JUN kiekot jaosto hankkii omin varoin ja ne 

jaetaan lajien skeet & trap kesken tasan noin 30 000 kiekkoa yhteensä. 

Kiekkotuesta haulikkoampujille neuvotellaan Nasta Oy:n kanssa. Tuki vuodelle 2022 oli 0 ( nolla ) kiekkoa. 

Liiton pitää huomioida, että maajoukkueille tulee saada kiekkotukea, jos Nastalata ei sitä saada, niin pitää 

luoda järjestelmä, mistä ne saadaan Arvio tuolle 120 tuhannelle kiekolle on n 18 000 € 

Talousarvio:  

TULOT:   

ranking-skeet@trap 8 000,00  

ranking – sporting 4 000,00   

liiton yleistuki 5 000,00  

liiton tuki sporting  JUN 31 000,00   

liiton tuki LV ampujat, 

kans.väliset kilpailut 

5 000,00  

YHT  53 000,00 €  

MENOT:   

ranking-palkinnot  4 000,00 

kiekot, JUN   5 000,00 

jaoston hallinto  3 000,00 

sporting JUN  31 000,00 

LV ampujat  5 000,00 

muut projektit  5 000,00 
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YHT:  53 000,00 

 

 

7.4. Liikkuva maali 

 

Kilpailutoiminta 

Jaoston tavoitteena on laajentaa kilpailutoimintaa, jotta joka puolelle maata olisi tarjolla kisoja ampujille. 

Mitä tulee arvokisoihin, näyttää valitettavasti siltä, että 10m EM-kisoja ei tulla järjestämään Virossa muiden 

EM-kisojen yhteydessä. MM-kisat ovat kuitenkin kalenterissa. 

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/kalen-

teri/ 

Vuonna 2023 järjestetään 10m SM-kisat Porissa (SA) ja Tampereella (P-HA), PT kisat kisataan Kuopiossa ja 

50m kisat sovitaan -22 parlamentin yhteydessä. 

Valmennustoiminta 

Tämän suunnitelman kirjoitusvaiheessa ei ole vielä tiedossa 2023 vuoden lajivalmentajaa, henkilö selviää 

myöhemmässä vaiheessa. 

Valmennus ja leiritys painottuvat pääsääntöisesti maajoukkueryhmiin ja tehoryhmään. Leirityksen hoitavat 

lajivalmentaja ja Sami Heikkilä (tehoryhmävalmentaja). 

Leiritys ja koulutus 

Jos kiinnostusta löytyy, niin suunnitellaan kesälle -23 kaikille avointa leiripäivää yhdessä maajoukkueen 

kanssa. 

Tuomarikursseja järjestetään tarvittaessa, sähköinen tuomarikoe tulee 2lk kortille käyttöön Suomisportin 

kautta.  

Talous 

Talousarvio pysyy Suomen Ampumaurheiluliiton tuen puitteissa, ks. taloussuunnitelma. 

Jaoston kokoukset 

Järjestetään puhelin- ja nettikokouksia tarpeen mukaan sekä yksi kokous lajiparlamentin yhteydessä. 

 

7.5. Practical 
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Kilpailutoiminta Suomessa 

• Vuonna 2023 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 Riflen Suomen mestaruuskilpailut 

o Pistoolikarbiinin Suomen mestaruuskilpailut 

o 3 Gun Grand Tournament Suomen mestaruuskilpailut  

• Kiväärin Pohjoismaiden mestaruuskilpailun järjestämisvuoro on Suomella.  

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

Level II –kilpailua kauden 2023 aikana. Erityisen toivottavaa olisi saada Level II ja III - kilpailutapahtumia paik-

kakunnille, joilla kilpailuja ei aiemmin ole järjestetty. 

Jaosto ei peri vuonna 2023 järjestetyistä kiväärikilpailuista jaostomaksua.  

 

Kilpailutoiminta ulkomailla 

Vuonna 2023 järjestetään seuraavat arvokilpailut ulkomailla: 

• Pistooli EM, Kreikassa 

• PCC MM, USA 

• MiniRifle MM, USA 

• Haulikko MM, Thaimaa  

Pohjoismaiden mestaruuskilpailujen järjestämisvuorot 2023 ovat seuraavat. 

• Kivääri PM Suomessa  

• Pistooli PM Tanskassa (Standard, Classic, Revolver) 

• PCC PM Norjassa 

• Haulikko PM Ruotsissa  

• Minirifle PM Norjassa 

Yhteispohjoismaisen sopimuksen mukaan Pohjoismaiden mestaruuskilpailut järjestetään vuosittain, poik-

keuksena 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. Tavoit-

teena 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 ei ole enää roolia valmennustoiminnan organisoimisessa. Jaostolla on tahtotila tukea ja 

varmistaa valmennustoiminnan jatkuminen ja kehittyminen sekä toimia lajivalmennuksen edunvalvojana.  
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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 aloitetun huippu-urheilijavalmennustoiminnan lajikohtaisen valmennuksen tuke-

mista. 

 

Tavoitteet 

Tavoitteet IPSC Region Finland 

Regionin jäsenmäärässä tavoite vuonna 2023 on nostaa turvallisten ampujien määrää 250 henkilöä. TA-lis-

talla odotetaan siis olevan noin 5450 henkilöä.  

Arvokilpailuissa tavoitteena on saavuttaa seuraava tulostaso: 

• PCC MM 2 henkilökohtaista mitalia ja 2 joukkuemitalia 

• Minirifle MM 2 henkilökohtaista mitalia ja 2 joukkuemitalia  

• Haulikko MM 3 henkilökohtaista mitalia ja 3 joukkuemitalia 

• Pistooli EM yksi henkilökohtainen mitali ja yksi joukkuemitali 

Pohjoismainen yhteistyö 

Pohjoismaiden regionien yhteiskokouksen ”Nordic Meeting” järjestämisvuoro on 2023 Norjalla ja ajankohta 

11-12.2.2023. 

Talousarvio vuodelle 2023 

Talousarvio liitteenä. 

 

7.6. Siluetti 

 

Tavoitteet 

Kilpailulliset tavoitteet 

Päätavoitteina on menestyminen vuoden 2023 EM-kilpailussa, jotka pidetään 2022 kesäkuun loppupuolella 

Unkarissa. 

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

kossa. Aikaisempien EM-kilpailuiden kokemuksen myötä ja tästä syystä ampujille on tarkoitus järjestää leiri 

(TaSA) tulevan talven aikana 2/2023. Karsintakilpailut järjestetään, mutta aikoja ja paikkoja ei vielä ole pää-

tetty. Tavoite on saavuttaa lähes sama henkilökohtaisten mitalien määrä kuin edellisissä EM:ssä sekä saavut-

taa kaikille joukkueille mitalisija. 

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

kilpailuja. 
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Muut tavoitteet 

Tiedottamista kehitetään koskien tuloksia ja lajia sekä tekniikkaa. 

Ylläpitää, että jokaisessa seurassa, jossa toimii siluetti-jaos, on myös valmentaja, joka toimii seuransa pistooli- 

ja kiväärivalmentajana. Jokaisessa seurassa on siluetin yhteyshenkilö, heidät pitää vaan saada aktivoitua en-

tistä enemmän. 

Lajin kehittäminen ja harrastuksen lisääminen 

Viime vuosina on saatu uusia ampujia kilpailuihin. Jaosto pyrkii jatkamaan tätä myönteistä kehitystä. Jaosto 

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

Some pitää ottaa hallintaan ja käyttää markkinointikanavana. Jaostosta pitää valita somevastaava, joka ottaa 

vastuun asiasta. (Face, Twitter, Instagram) 

Vuonna 2022 siluetti järjestää ampumaurheiluviikolla ilma-aseiden siluettilajien SM-kilpailut, koko jaosto on 

sitoutunut talkoisiin kilpailuissa. 

Talous 

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

linnon kuluja. Mahdollisella kilpailuavustuksella tullaan tukemaan valittuja joukkueita EM-kilpailuihin. 

Kansainvälinen toiminta 

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

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

viin päätöksiin ovat kuitenkin hyvien henkilökohtaisten suhteiden kautta olennainen osa päätöksentekoa. 

 

7.7. Mustaruuti 

 

Kilpailutoiminta 
 

talvimusketti Orivesi (oriva)   16.4.2023 

XXXVII SALO (SASA)                  20.5.2023 

Sipoo (SSG)                          10.6.2023 

SM-kilpailut Orivesi                 30.6-2.7.2023 

PM-kilpailut Norja                   14-16.7.2023 

EM-kilpailut Ranska                 29.7-5.8.2023 

syysmusketti Orivesi                9.9.2023 

Nokia pistoolilajit                  10.9.2023 

 
Tavoitteet 
 

Kilpailullisina tavoitteina on menestyä pohjoismaiden ja euroopanmestaruuskilpailuissa, muina tavoitteina 

on saada lajille positiivista näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa, lisätä harrastaja määriä sekä lisätä seurojen 

välistä yhteistyötä. 
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Tuomarikurssit 
 

Järjestetään tarpeen mukaan. 

 

Valmennus- ja harjoitusleirit 
 

Järjestetään vuoden aikana valmennus/ammunta/koulutuspäiviä tai viikonloppuja mahdollisuuksien mu-

kaan. 
 

Talous 
 

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

hallinnon kuluja. Mahdollisella kv.kilpailuavustuksella tullaan tukemaan valittuja joukkueita. 

 

 

7.8. Kasa-ammunta 

 

Kasa-ammunnan toiminta keskittyy aiempaan tapaan sekä kotimaiseen että kansainväliseen kilpailutoimin-

taan sekä uusien ampujien saamiseen kasa-ammuntaan. Toimintaa lajin tunnettuvuuden lisäämiseksi jatke-

taan etenkin Ampumaurheiluliiton internet-viestinnän tuella. 

Pidetään yhteyttä kilpailujen järjestäjiin siten, että tarvittavat SM-kilpailut tulevat järjestetyksi ml. kansain-

välisten kilpailujen karsinnat. Yhteydenpito pohjoismaisten kasa-ammunnan toimijoiden kanssa kuuluu tär-

keänä osana toimintaan. Tällä varmistetaan lajin harrastus- ja kilpailutoiminnan jatkuminen kaikissa Pohjois-

maissa. Lisäksi yhteistoiminnalla varmistetaan yhteinen harjoittelu- ja kilpailutoiminta. 

Osallistutaan kasa-ammunnan maailmanmestaruuskilpailuihin Ranskassa ja pistelajien Euroopan mestaruus-

kilpailuihin Tsekissä.  

Järjestetään yhdet kansainväliset kilpailut Kokkolan Lohtajalla ja tuetaan kilpailujen järjestävää ampumaseu-

raa. 

Yhtenä tavoitteena on myös uusien ampujien hankkiminen harrastuksen piiriin. Kannustetaan paikallisia am-

pumaseuroja uusien eri ikäisten ampujien saamiseksi lajin piiriin. 

Järjestetään II-luokan tuomarikursseja verkossa tarpeen mukaan. 

Kilpailutoiminnassa tuetaan arvokilpailuihin osallistuvia osallistumismaksuissa ja kilpailumateriaalilla. 

Järjestetään vähintään yksi valmennustilaisuus kasa-ammunnan MM-kilpailuihin osallistuvalle Suomen kil-

pailujoukkueelle. Järjestetään yksi kasa-ammunnan esittelytilaisuus, jonka valmisteluun on jo nimetty työ-

ryhmä. 

Palkitaan Grande Finalessa Vuoden kasa-ampuja sekä pistelajien vuoden ampuja. 

 

8. Aluejaostojen toimintasuunnitelmat 
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8.1. Etelä-Suomi 

 

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

tion 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 sähköi-

sesti 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 teh-

dään itse. 

Talous 

Jaoston tulot muodostuvat Ampumaurheiluliiton maksamasta tuesta ja erilaisista maksuista muun muassa 

tuomarikorteista.  

Menopuolella merkittävin panostus on nuorisotoiminnan monipuolisessa tukemisessa, vuoden 2023 suurin 

menoerä tulee olemaan järjestettävät nuorten leirit. 

Vuodelle 2023 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. 
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Aluejaosto jatkaa Etelä-Suomen alueella toimivien seurojen ja ammunnanharrastajien koulutuksiin osallistu-

misen tukemista. 

Nuorisotoiminta 

Aluejaosto jatkaa aluevalmentajien johdolla alueen nuorten ampumaharrastuksen tukemista. Alue tukee 

nuorten Tehoryhmän valintaleirille kutsuttuja alueen nuoria kustantaen valintaleirin osallistumismaksun kut-

sutun osalta. 

Vuodelle 2023 on suunniteltu seuraavia tapahtumia: 

• Kivääri- ja pistoolilajeissa tullaan järjestämään kaksi leiriä ilma-aseilla sekä yksi leiri ruutiaseilla. 

• Haulikko- ja riistamaalilajeissa pyritään järjestämään 2-3 leiriä. 

• Leirit pyritään järjestämään mahdollisimman monipuolisilla radoilla, jotta kustannukset pysyisivät al-

haisina. 

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

ruutiampujille. 

Kilpailutoiminta 

Aluejaosto päättää alueellisten ja aluemestaruuskisojen kilpailujen luvat. 

Aluejaosto pyrkii vaikuttamaan kilpailujen järjestäjiin, jotta nuorten tukisarjoihin saataisiin enemmän kilpai-

luja 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 organisaa-

tion osana yhteistoiminnassa lajijaostojen ja alueen ampumaseurojen kanssa. 

Vuoden 2023 päätavoite on toimintamallien vakioiminen siten, että alueella noudatetaan tarkoituksenmu-

kaista vuosikelloa. Vuosikelloon kuuluvat ainakin vuosikokoukset, tuomarikorttikoulutukset ja aluemesta-

ruuskilpailut.  

Aluejaoston hallinto 

Aluejaoston tarkoitus on palvella seuroja ja seuratoimijoita mahdollisimman tehokkaasti. Toiminnan osa-alu-

eita ovat:  

Valmennus ja nuoriso: koulutuksen, valmennuksen ja nuorisotoiminnan yhteistyöforum alueella. 

Rata ja toiminta: Ylläpitää kilpailutoimintaa ja tilastoja alueen kilpailuista, tuomarikorttien ja tuomarikortti-

tilastojen ylläpito. Rataolosuhteiden kehitys etenkin avustamalla lupahakemuksissa (yhteistyö SAL suuntaan) 

ja koordinoimalla ratojen käyttöä mm. aluekorttitoiminnan kehittämisen kautta. 

Viestintä: Alueen viestintä yleisesti, alueen ja seurojen välinen viestintä sekä alueen viestintä liittoon ja mui-

hin toimijoihin. 
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Viranomaisasiat: Ampumakorttitoiminta, lupa-asiat (mm. ympäristöluvat ja ampuma- aselainsäädäntö) 

Myynti, markkinointi ja varainhankinta: Seurojen ja ampumaurheilun markkinointi, verkostointi, monialai-

suuden hyödyntäminen (seurojen jäsenet), imagon kohotus ja myynti 

Yleisjohto: Toiminnan yleisjohtaminen ja raportointi. 

Seurakehittäminen 

Seuratapaamiset virallisesti ja ennen kaikkea epävirallisesti esimerkiksi kilpailujen yhteydessä, kaikki haluk-

kaat alueen seurat seurakehittämistoimissa (kehittämistoiminnan ylläpitäminen). Seurojen ja etenkin eri la-

jien välisen yhteistoiminnan tehostaminen (mm. ampumaurheilukoulutus, markkinointi). 

Nuoriso ja valmennus 

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

sempien vuosien tapaan alueella jatketaan ja edelleenkehitetään aluevalmennusryhmiä alueen lahjakkaille 

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

tapaamisia. Alue on mukana kehittämässä ja tukemassa ampumaurheilukoulutusta, jotta mahdollisimman 

monessa seurassa saadaan halukkaita harrastajia mukaan ampumaharrastukseen. 

Tuomarikortit (I-II lk) 

Tuomarikorttikoulutusta kaikissa kiväärissä ja pistoolissa järjestetään alueella kaksi: ilma- ja ruutikausien 

vaihteessa. Tarvittaessa kursseja pidetään enemmän kuten ennen SM-kisoja kesällä ja talvella. Koulutukset 

pyritään pitämään Hämeen alueen eri osissa siten, että kurssille osallistumisen kynnys ei ole korkea pitkän 

matkan vuoksi. Muiden lajien tuomarikorttikoulutus on lajijaostojen vastuulla. Niiden kanssa tehdään tarvit-

tavaa yhteistyötä esimerkiksi järjestämällä koulutukset yhdessä.  

Kilpailutoiminta 

Aluemestaruuskilpailuiden järjestämistä pyritään vakioimaan. Tarkoituksena on saada aluemestaruuskisojen 

järjestäjät sovittua useammaksi vuodeksi eteenpäin. Kisojen kehittäminen mielekkäämmiksi osallistujamää-

rien kasvattamiseksi. Pienillä osallistujamäärillä kilpailutoiminta ei ole kannattavaa.  

Ympäristö ja olosuhteet 

Aluejaosto tarjoaa asiantuntijuutta olosuhde- ja ympäristöaisoihin liittyvissä lupa-asioissa yhteistyössä SAL:n 

kanssa. Aluejaos on ennen kaikkea linkki SAL:n suuntaan. 

Aluejaosto tulee osallistumaan alueellaan toimiviin neuvottelutoimikuntiin. 

Ampuma-aselainsäädännön seuraaminen, lausuntojen antaminen ja tarvittaessa koulutus. Yhteistyö muiden 

toimijoiden kanssa ampuma-aselainsäädännön muutoksista ja lupakäytännöistä tiedottamiseksi. Näitä ovat 

reserviläisjärjestöt ja viranomaiset. 

 

8.3. Itä-Suomi 

 

Yleistä 
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Jaosto toteuttaa liiton strategiaa alueellisella tasolla.  Jaoston tehtävänä on edistää ja kehittää ampumaur-

heilua Itä-Suomessa ja pyrkiä osaltaan huolehtimaan lajin toimintamahdollisuuksista alueella. Jaosto kannus-

taa alueen seuroja järjestämään kilpailuja ja tapahtumia, joilla edistetään jäsenhankintaa ja ampumaurhei-

lua. Ja-osto valvoo myöntämiensä kilpailujen osalta sääntöjen toteutumista ja toimihenkilöiden pätevyyttä 

sekä erityisesti tiedotuksen ja tulosluetteloiden sääntöjen mukaista toteutumista. Tavoite on normalisoida 

toiminta pandemianrajoitusten jälkeen. Yhteydenpitoa, kokouksia ja koulutuksia voidaan järjestää myös 

etäyhteyksillä. 

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. Haulikkolajeissa on mahdollista jo suorittaa II-lk:n tuomarikortti nettisovelluksena. 

Nuorisotoiminta  

Aluejaosto aktivoi alueensa seurojen nuorisotoimintaa tukemalla tai järjestämällä nuorille ja heidän ohjaajil-

leen 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 ampumaurheiluun liittyviä tapahtumia ja ampumaurheilukouluja toi-

minta-alueillaan.  

Kilpailutoiminta 

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

lemmissa maakunnissa järjestetään erityisesti tukiampujille suunnattuja kilpailuja avointen alueellisten kil-

pailujen lisäksi. Seurat järjestävät omia mestaruuskilpailujaan ja seurojen välisiä kilpailuja.  

Valmennus 

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

mii Seppo Mahlamäki ja Rauno Kortelainen. Alueelle on kaksi Scatt- ammunnanharjoittelulaitetta valmenta-

jien käytössä. 

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

maan aktiivista ja tuloksellista kilpailutoimintaansa.  

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 alueneuvotte-

lukunnassa. Itä-Suomen alueelta on kolme varsinaista edustajaa SAL:n liittovaltuustossa. Alueen edustaja 

osallistuu mm. Pokalin ja PSL:n järjestämiin seuratapaamisiin. 

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

yhteistyön lisäämistä alueen seurojen ja muiden toimijoiden välillä. Jaosto pitää alueen syys- ja kevätkokouk-

sen.  

Palkitsemiset 

Alue voi harkintansa mukaan palkita yksittäisiä ampujia palkinnoin tai stipendein liiton linjausten mukaisesti 

ja tukea seurojen nuorisotyötä.  

Talous 

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

vaan avustukseen. Tuloilla katetaan jaoston toimintaa. SAL tukee aluejaostoa toiminnan laadun ja laajuuden 

perusteella. Toiminta-avustuksen suuruus perustuu aluejaoston seuroille järjestämään koulutus-, valmen-

nus- ja kilpailutoimintaan. 

Mittareina ovat muun muassa koulutustilaisuuksien, tapahtumien ja leirien määrät sekä osallistujien luku-

määrät. Lisäksi tukeen vaikuttavat seurojen jäsenmäärän, lisenssien ja kultahippuvakuutuksien määrän kehi-

tys sekä toiminnan toteutuminen suhteessa suunnitelmaan että alueen varallisuus. 

 

8.4. Kaakkois-Suomi 

 

Aluejaoston toiminta jatkuu vuonna 2023 aiempien vuosien kaltaisena. Tanhuvaaran urheiluopistolla järjes-

tetään ilma-aseleiri syksyllä sekä keväällä, jolloin mahdollista myös ampua ruutiaseella. Lisäksi voidaan jär-

jestää myös omakustanteisia avoimia valmennusleirejä ilma- ja ruutiaseilla, joita aluejaosto tukee.  

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 koulutustoimin-

nasta. 

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

kissa lajikohtaisesti alueen eri osissa seurojen ilmoittaman tarpeen mukaan.  

Seuroilta kysytään kiinnostusta mm. tukiampujien asentoharjoittelua tukevaan lajikohtaiseen koulutukseen. 

Nuorisotoiminta 

Kultahippufinaaleihin osallistuvia ampujia tuetaan osallistumalla kuljetuskustannuksiin, mikäli kilpailut ovat 

oman alueen ulkopuolella. Tehoryhmän leirille osallistuvia nuoria tuetaan leirin kustannuksissa kerran vuo-

dessa. 

Vuonna 2023 järjestetään kilpailumatka Swedish cup -kilpailuun. Kilpailuun osallistuvia nuoria tuetaan mak-

samalla osan heidän kustannuksistaan. 

Aluejaosto palkitsee alueen nuoria ampujia kannustuspalkinnoilla. 
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Kilpailutoiminta 

Aluemestaruuskilpailut järjestetään pääsääntöisesti kaikissa alueella harrastettavissa lajeissa. Kansallisia ki-

soja 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. Kuu-

sankoskella marraskuussa Kymi Open sekä kesäkuussa 6A Open pienoiskiväärillä Tyrrissä.  

Valmennustoiminta 

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

een eri osissa järjestetään tarpeen mukaan. Pienimuotoista ohjausta voidaan toteuttaa myös eri kilpailujen 

yhteydessä. 

Talous 

Aluejaosto harrastaa pienimuotoista varojen keräystä välittämällä mm. aluemestaruusmitaleja sekä II-luokan 

tuomarikorttien kirjoituksesta. Pääpaino on kuitenkin liitolta saama tuki. 

 

8.5. Keski-Suomi 

 
Aluejaoston toiminnan tarkoituksena on ollut edistää ja kehittää ampumaurheilua omalla alueellaan sääntö-

jen ja SAL:n ohjeiden mukaan yhteistyössä alueen seurojen kanssa. Siihen on kuulunut osa-alueina auttaa 

seuroja alueellisten kilpailujen järjestämisessä sekä tuomari-, valmentaja- ja seuratoimihenkilöiden koulutuk-

sessa. Alueen tehtävänä on ollut tukea alueen seurojen yhteistyötä ja auttaa paikkakuntakohtaisesti seuroja 

etujensa valvonnassa. Alueella on 14 seuraa ja yksi kilpailujäsenseura. 

 

Hallinto 

Aluejaoston kokoonpano vuonna 2022: 

puheenjohtaja  Teemu Lahti SaarA 

sihteeri   Jari Lehtinen KSA 

jäsen   Pasi Koivunen TiA 

jäsen   Mari Kyrönlahti TiA 

jäsen   Markku Wikstrand ÄäA 

jäsen   Tarja Sorri TiA 

uusi aluejaosto valitaan alueen syyskokouksessa marraskuussa 2022. 

 

Kokoukset 

Sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset 

Muut kokoukset: What´s App sovelluksella ja tarvittaessa kokoontuminen fyysisesti. 

 

Koulutustoiminta 

Järjestetään tarvittaessa I- ja II -luokan tuomarikoulutusta. 

 

Aluevalmennus 

Valmennustoimintaa järjestetään. Kartoitetaan seurojen junioritoiminnan tilanne. Tuetaan alueen tehoryh-

miin kuuluvia junioreita leirityskuluissa. 
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Kilpailutoiminta 

Aluejaosto kannustaa alueen seuroja järjestämään aktiivisesti kilpailutapahtumia. 

Vuonna 2023 alueella järjestettäviä kisatapahtumia: 

56. Karstulan ampumaviikko (kivääri, pistooli, haulikko, liikkuva maali) 
48. avoimet Luhangan kisat (pistooli, liikkuva maali) 

Jyväskylän kisat (kivääri, pistooli) 

KSA-Match 2023 (practical) 

Alueen mestaruuskilpailut eri lajiryhmissä 

Mahdollisesti pistoolin SM-kisat ikäkausisarjoissa (Jyväskylä) 

 

 

8.6. Lappi 

 

Yleistä 

Vuoden 2023 Valmennuskoulutusta alueella tuetaan ja ulkopuolisia valmentajia käytetään leirityksissä. Am-

pumakoulujen ja harrasteryhmien perustamista tuetaan. 

Hallinto 

Tehoryhmävalmentaja:  Juho Autio 

Valmennus:  Juho Autio 

Reijo Alkku 

MikaTikkanen 

Tuomarikoulutus: Risto Virtanen 

Reijo Alkku 

Hannu Kantola 

Tapio Hänninen 

Juho Autio 

Kari Nevala. 

Practicalin peruskurssit pyritään järjestämään kansainvälisinä Torniossa.  

Koulutus 

Tuomarikursseja I1- lka Pistooli, kivääri ja haulikko järjestetään Lapin alueella SAL:n periaatteiden mukaan. 

SAL Lappi maksaa kaikki tuomarikorttisuoritukset omasta budjetista. 

Vammaisurheilun mukaanottoa ja erityisryhmille räätälöityjen tapahtumien järjestämistä tuetaan. 

Valmentajakoulutusta ja ampumakoulun ohjaajakoulutusta tuetaan. 

Nuorisotoiminta 

Kultahippusarjat ovat mukana kaikissa AM-kilpailuissa. 
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Norbottenin alueen kanssa lisätään yhteistyötä mm. leirien ja kisojen kautta. Torniossa järjestetään alueen 

haulikkoleiri, lisäksi haulikkokouluja kannustetaan järjestämään koko alueella. Luotipuolen alueleiri järjeste-

tään Rovaniemellä. Alueen haulikkokoulujen toimintaa jatketaan ja kehitetään yhdessä alueen seurojen 

kanssa. 

Leirityksiin liitetään nuorille suunnattu II-luokan tuomarikoulutus. Järjestetään junioreille lajikohtaisia viikon-

loppuleirejä. 

Jatketaan alueen nuorten valmennusryhmiin (TEHO ja maajoukkue) kuuluvien junioreiden tukemista leiri- ja 

kisamatkoihin. Tehoryhmä 100€/leiri, Haulikko 100 €/ Maajoukkueleiri. 

Kilpailut 

Aluemestaruuskilpailut pyritään ampumaan kaikissa lajeissa, (Alueella järjestetään trap, skeet, kivääri ja pis-

toolin 50m sekä 25m aluemestaruuskilpailut. 

Pohjois-Pohjanmaan alueen ja Pohjois-Ruotsin kanssa jatketaan yhteistyötä. BarentsUrheilu ry:n Barents 

sport Commiteen järjestämiin Barentsin alueen urheilutapahtumiin osallistutaan. 

Valmennus 

Yhteistyötä Urheiluakatemian ja alueen toimijoiden kanssa jatketaan. 

Ympäristö ja olosuhteet 

Yhteistyössä muiden tarkkuuslajiseurojen ja reserviläistoimijoiden kanssa vaikutetaan alueen ratatilanteen 

ja uusien suorituspaikkojen kehittämiseen. 

Talous 

Aluejaoston talous perustuu SAL: antamaan toimintatukeen. 

 

 

8.7. Lounais-Suomi 

 

Yleistä   

Lounais-Suomen alueen visio: Ollaan entistä aktiivisempia! 

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

sekä kartoittaa alueen seurojen toimintaa ja tarpeita. 

Nuorisotoimintaan panostaminen, uusien ampumakoulujen tukeminen jatkuu entiseen malliin sekä nuorille 

suunnattua leiritoimintaa lisätään. 

Päätavoitteita vuodelle 2023 ovat 

- alueellisen nuorisotoiminnan edelleen kehittäminen ja laajentaminen 

- ampumaurheilukoulutoiminnan tehostaminen 

- alueellisen leiritoiminnan tehostaminen 
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- alueellisen tiedottamissuunnitelman kehittäminen ja tiedottamisen tehostaminen, uuden sukupol-

ven kouluttaminen seuratoimintaan jatkuvuuden takaamiseksi 

Hallinto   

Aluejaoston jäsenet valitaan alueen syyskokouksessa ja tehtävät valituille jäsenille määritellään uuden alue-

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

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

kossa vähintään samalla tasolla. 

Koulutus  

Osallistutaan Suomen Olympiakomitean sekä Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n järjestämiin järjestö-

toiminnan koulutuksiin sekä Suomen Ampumaurheiluliiton koulutustilaisuuksiin. Tuetaan alueellista valmen-

taja- ja ohjaajakoulutusta sekä ylituomarikoulutukseen osallistumista. Aluejaoston aikaisemman päätöksen 

mukaisesti alue maksaa puolet alueen seuroista valmentajakoulutukseen osallistuvien henkilöiden osallistu-

mismaksusta, mikäli he kirjallisesti sitoutuvat toimimaan alueellisissa valmentajatehtävissä kahden vuoden 

ajan.  

Tuomarikoulutusta järjestetään kaikissa lajiryhmissä pääasiassa kerran vuodessa, mutta kursseja voidaan jär-

jestää enemmän, mikäli on tarvetta. 

Ampumaurheilukoulun ohjaajakoulutus sekä muuta mahdollista koulutusta järjestetään, mikäli niille on tar-

vetta. Koulutustarvetta kartoitetaan seurakäyntien yhteydessä. 

Nuorisotoiminta  

Alueella järjestetään kultahipputoimintaa ja kannustetaan nuoria osallistumaan aktiivisesti seurojen toimin-

taan sekä kilpailemalla että osallistumalla mahdollisuuksien mukaan kilpailujen järjestelyihin. Pyritään lisää-

mään tukisarjat mahdollisimman monen alueella järjestettävän kilpailun kilpailuohjelmaan. Vuonna 2010 

aloitettu Suvisarjakilpailu järjestetään edelleen. 

Ampumaurheilukouluja pyritään tukemaan, jotta kesäkaudella ohjelmaan sisältyisi ruutiaseammunta. 

Tuetaan tehoryhmään pyrkiviä ampujia ja tehoryhmäleirille osallistuvia osallistumalla kustannuksiin mahdol-

lisuuksien 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 päi-

vitetään kyseiseen suunnitelmaan myös aluejaoston kullekin kilpailulle nimeämä tekninen asiantuntija.  

Alueella järjestetään vuonna 2023 Maakunnallinen makuun sarjakilpailu sekä edellä mainittu Suvisarjakil-

pailu. Näiden lisäksi alueen seurat järjestävät useita kansallisia ja alueellisia kilpailuja kaikissa lajiryhmissä.  

Valmennus  

Alueen nuorisopäällikkö vastaa nuorten ja 20+ -ampujien valmennusleirien järjestämisestä alueella. Lisäksi 

seuroja kannustetaan kouluttamaan jäsenistöstään ampumaurheilukouluohjaajia sekä valmentajia.   
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Valmennusleirejä sekä nuorille että aikuisille pyritään järjestämään yksi ilma-asekaudella ja yksi ruutiasekau-

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

Aluejaosto tukee leiritoimintaa. 

Ympäristö ja olosuhteet  

Tuetaan ratojen kehittämishankkeita asiantuntija-avulla ja lausunnoilla. 

Alueella on useita kansallisellakin tasolla merkittäviä ampumaurheilukeskuksia, joiden merkitys sekä alueel-

liselle että kansalliselle kilpailutoiminnalle on valtava. Aluejaosto on nimennyt edustajat, jotka osallistuvat 

Satakunnan ampumaratafoorumiin. 

Talous  

Arvioitujen tulojen loppusumma on 7200 euroa, joka muodostuu liiton tuesta sekä leiri- ja koulutusmaksuista 

(esim. tuomarikoulutus). Arvioitujen menojen loppusumma on 9250 euroa, joka muodostuu hallintopalvelu-

jen ostamisesta, matkakorvauksista, nuorten osallistumismaksuista, koulutuskuluista ja AM-mitalien hankin-

nasta. Talousarvion tulokseksi jää näin ollen -2050 euroa. 

Vuoden 2023 talousarvioon on varattu SAL:n tuen suuruudeksi 5 000 euroa. Lounais-Suomen alueen talous-

arvio on liitteenä. 

 

8.8. Pohjanmaa 

 

Liiton säännöissä alueille määrättyjen tehtävien hoitaminen. Ampuma-aselain edellyttämän koulutuksen, tie-

dotuksen ym. tehtävien järjestäminen alueella. 

Hallinto 2022, vuoden 2023 toimihenkilöt nimetään Pohjanmaan alueen syyskokouksessa 14.10.2022 

Marko Mäkelä  puheenjohtaja / nuorisopäällikkö 

Passi Markku  varapuheenjohtaja (Erovuorossa) 

Ahomäki Jussi   kilpailupäällikkö 

Susanna Saksa  Rahastonhoitaja 

Siirilä Tiina  Jäsen  (Erovuorossa) 

Jarmo Saarinen Jäsen 

Petri Ahokangas Sihteeri  (Erovuorossa) 

Vuodelle 2023 ja 2024 valittiin erovuoroisten tilalle Aaro Vuorimaa sekä Jarkko Rannisto. Erovuoroisista 

Markku Passi jatkaa uudelle kaksivuotiskaudelle. 

Koulutus 

1. ja 2.- 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. 

Alueella järjestetään ampumaurheilukoulun ohjaajakurssi (ks. nuorisotoiminta) 
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Kouluttajina kiväärissä toimivat Jukka Yliketola, Jussi Ahomäki, Tiina Siirilä ja Marko Mäkelä. Pistoolissa kou-

luttajina toimivat Eero Laitila, Teijo Kimpimäki, Tapio Linjala ja Marko Talvitie ja Jussi Ahomäki. Haulikon kou-

luttajina toimivat Rauno Heikkiniemi, Olavi Alanen, Juhani Sinnemäki, Börje Brännbacka ja Hannu Vesala.  

Riistamaalissa kouluttajina toimivat Jukka-Pekka Parkkamäki ja Juha Ristimäki. 

Nuorisotoiminta 

Alueen toiminnassa korostetaan nuorisotoiminnan merkitystä ja tärkeyttä ampumaurheilun tulevaisuuden 

vahvistamiseksi. Seuroja aktivoidaan lisäämään nuorisotoimintaa mm. nuorisopäällikön seurakäynneillä. Li-

säksi seurojen nuorisotoiminnan tukemiseksi järjestetään alueella Ampumaurheilukoulun ohjaajakurssi uu-

sien vetäjien saamiseksi toimintaan. 

Alueella järjestetään erityisesti nuorille suunnattu ilma-aseiden valmennusleiri. Leirin vetäjinä toimivat Pekka 

Lager, J-P Parkkamäki, Marko Mäkelä, Markku Passi ja Teijo Kimpimäki.  

Vuonna 2022 Pohjanmaalta oli SAL:in tehoryhmiin nimetty peräti 18 nuorta ampujaa. Alue kannustaa myös 

vuonna 2022 nuoria hakeutumaan mukaan tehoryhmätoimintaan ja tukee tehoryhmätoimintaa mm. teho-

ryhmälaisten leirikulujen osalta. 

Kilpailut 

Seuraavat AM-kilpailut pyritään pitämään kuluvan vuoden aikana. Kyseisten kilpailuiden ajankohta löytyy 

SAL:n kilpailukalenterista. 

Ilma-aseiden kaikki sarjat AM 

Ilmaolympiapistooli AM 

Kultahippujen AM 

25m pistooli AM 

50m pistooli AM 

50m kivääri 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. 

Alue tukee AM-kisajärjestelyitä vastaamalla aluemestaruusmitalien kustannuksista. 

Valmennus 
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Alueen valmennustoimintaa jatketaan edellisten vuosien tapaan. Valmentajina Ari ja Rauno Heikkiniemi, 

Pekka Boren, Teijo Kimpimäki, Pekka Lager, Marko Mäkelä ja Timo Vaitiniemi.  

Alueen omien valmentajien ollessa estyneitä voidaan valmentajia hankkia leirityksiin myös muualta. 

Valmennustoiminnan vahvistamiseksi alue tukee uusien valmentajien koulutusta suoritetusta tutkinnosta. 

Alueella järjestetään vuoden aikana vähintään yksi ilma-aseleiri, pienoiskiväärileiri sekä haulikkoleiri. 

Ympäristö ja olosuhteet 

Annetaan tietoa ja ohjeita ampumaratojen ylläpitämiseksi ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi, liiton oh-

jeistuksen mukaan. Ohjeistetaan seuroja panostamaan harrastuspaikkojen viihtyvyyden ja esteettömyyden 

parantamiseen ratoja kehitettäessä. 

Talous  

Taloutta hoidetaan liiton antamien ohjeiden mukaan.  

Jaoston jäsenille maksetaan kulukorvauksia mm. kokousmatkoista, sekä edustus- ja neuvontamatkoista. Kau-

empana Pohjanmaata liiton asioita hoitamassa käyneille maksetaan ateria ja majoituskuluja kuittia vastaan.  

 

8.9. Pohjois-Pohjanmaa 

 

 Hallinto  

Veikko Huotari pj (RaaA), Vesa Äikäs (KajA), Timo Haataja (OMAS), Tero Rantonen (OMAS), Keijo Spring 

(HaAS). Teppo Ronkainen (KAJVA), (Varajäsenet Joni Luoto (RaaA) ja Mika Koivuluoma (OMAS)  

Yleistä  

Aluejaoston tavoitteena on kehittää ampumaurheilun mahdollisuuksia alueella. Pyritään järjestämään am-

muntaan liittyviä tapahtumia alueella.  

Koulutus  

Aluejaosto järjestää yhdessä seurojen kanssa ampumaurheiluun liittyvää koulutusta. Pääpaino koulutuksessa 

on nuorten ampujien kehittämisessä. Lisäksi järjestetään leirejä/päiviä, joissa on mahdollista kokeilla eri la-

jeja (esim. haulikko-, pistooli- kivääri-, Practical- ja siluettileiri). Tuomarikoulutusta ei ole tarpeellista järjes-

tää, koska sen voi suorittaa nettikurssina, (mahdollisesti YT-kurssi).  

Nuorisotoiminta  

Nuorten jo kilpailevien urheilijoiden tukeminen on nuorisotoiminnan merkittävin tavoite. Pistoolilajit tarvit-

sevat erityishuomiota, koska nykylainsäädäntö vaikeuttaa ruutiaseiden hankkimista. Aluejaosto kannustaa 

seuroja lisäämään alkeiskoulutusta ja antaa tarvittaessa asiantuntija-apua.  

Kilpailut  
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Aluemestaruuskilpailut pyritään järjestämään kaikissa lajeissa ja seuroja ohjataan tekemään yhteistyötä kes-

kenään. Näin saataisiin aluemestaruuskilpailuja ns. kierrätettyä, ettei järjestäjinä ole aina samat seurat. Seu-

roja kannustetaan järjestämään enemmän pieniä esim. iltakilpailuja erityisesti nuorten ampujien kilpailuko-

kemuksen kartuttamiseksi. Järjestetään seurojen välisiä kilpailuja.  

Valmennus  

Pyritään järjestämään valmennuskoulutusta ja vanhojen valmentajien lisäkoulutusta. Kannustetaan seuroja 

panostamaan kouluttajiin. Jokaisella seuralla tulisi olla koulutettu valmentaja/ohjaaja. Alueelta voi anoa 

avustusta koulutusmenoihin.  

Muu toiminta  

Kannustetaan seuroja markkinoimaan koululaisammuntoja, yksityistilaisuuksia ja tyhy-tapahtumia, tällä saa-

daan alueelle lisää harrastajia.  

Ympäristö- ja ratahankkeet  

Raahen Ampujien ratahanke etenee, alueelle on tehty maatöitä ja meluvallia. Työt jatkuvat keväällä 2023. 

Haapaveden Ampumaseuran ratatyöt etenee hyvää vauhtia. Samoin Ruutikankaan Ampumaurheilukeskuk-

sen työt jatkuvat.  

Yhteydenpito  

Alueen ja seurojen yhteydenpitoa ja tiedottamista kehitetään. Tarkoituksena kokeilla etäpalavereita esim. 

Teams:in kautta. Jos tarvetta niin käymme tutustumassa seurojen toimintaan paikan päällä.  


