
 

  

  
 

 
          

HÄMEEN ALUEEN SEURAT JA TOIMIJAT                                                         22.2.2019 

 
 
Yleistä 

  
Aktiivinen toiminta on jatkunut alueen seuroissa. Työ, mitä seuroissa on tehty, on 
korvaamatonta ja pyyteetöntä työtä.  
 
Menneen vuoden aikana moni seura on lisännyt näkyvyyttään kilpailuissa, 
tapahtumissa, kouluilla ja myös sosiaalisessa mediassa. Kiinnostus eri lajeihin on 
lisääntynyt niin nuorten kuin aikuisten uutena harrastusmahdollisuutena. 
 
Seurojen työ on alkanut tuottaa tulosta pikku hiljaa ja monessa seurassa on 
Hipputoiminta kasvussa. Usein myös hippuikäisten vanhempia on saatu sitoutettua 
seuratoimintaan mukaan. 
 
Nuorten edustus tehoryhmissä oli 10 urheiluampujaa. Suomen nuorten 
maajoukkueissa oli 3 nuorta edustamassa. Lisäksi alueeltamme oli Suomen eri 
maajoukkueissa 14 edustajaa. Tehoryhmissä olevat 10 nuorta suhteutettuna 
alueiden määrään (9 kpl) ja kaikkiin tehoryhmäläisiin (60 kpl) on erittäin hyvä. 
 
Vuosi 2018 oli alueella erittäin vilkas kilpailuvuosi. Alueella järjestettiin 8 kappaletta 
SM-kilpailuja, 6 kappaletta AM-kilpailuja, KV-kilpailuja 3 kappaletta ja muita 
isompia kilpailuja 44 kappaletta. Kultahippu näyttökilpailuja oli 3 kappaletta. Lisäksi 
ammuttiin juniorien maakunta cup-kisaa 10 kertaa. Ja lisäksi käytiin lukuisa määrä 
seurojen välisiä ja seurakilpailuja. 

 
Nyt alkaneella kaudella 2019 on luvassa mielenkiintoinen kilpailuvuosi ja 
kilpailuorganisaatiot ovat jo töissä kilpailujen suhteen. Paljon tarvitaan auttavia 
käsiä ja tukea, koska alueella järjestetään Ilma-aseiden SM2019 Tampereella ja 
Haulikon MC Lahdessa. 
 
Perinteinen ilma-aseiden suvisarja jatkuu myös tänä vuonna yhteistyössä Lounais-
Suomen alueen kanssa ja osakilpailuista tiedotetaan erikseen seuroille omana 
kirjeenä ja/tai lisäksi liiton sivuille tulee tietoa sarjakilpailusta. 
 
Äskettäin järjestettiin Nokialla PARA-ampujien ja hippuikäisten leirit peräkkäisinä 
viikonloppuina. Palautteet molemmista leireistä olivat pelkästään positiivisia. 
Aluevalmentajiin panostettu koulutus alkaa tuottaa tulosta tulevaisuutta silmällä 
pitäen. Uusien leirien suunnittelu käynnistyy tulevaa kautta ajatellen siten, että 
haulikkoleiri nuorille pyritään järjestämään alkukesästä ja syksyllä alkavalle ilma-
asekaudelle suunnitellaan PARA- ja hippuleiri. Lisäksi on tarkoitus järjestää 
pistoolileiri naisille. 
 



 

  

  
 

 
Aluevalmentajien palaverissa on mietitty pitkään ampumakouluohjaajien 
aktivoimista. Suunnitelmassa on järjestää päivityskoulutusta, jonka pohjana on 
uutta tietoa ja päivitystä ampumakoulujen kanssa toimiville.  
Toivomme saavamme ideoita ja toiveita aiheisiin. Lähettäkää viestiä 
sähköpostiosoitteeseen: salhame.aluejaos@gmail.com tai allekirjoittaneelle. 

 
 

SAL Hämeen alueen toimintakertomukseen on koottu kaikkea tietoa, mitä löytyy 
liiton kilpailu- ja tapahtumakalenterista, seurojen omilta kotisivuilta ja sieltä, mistä 
tietoa on tullut. Iloksemme olemme huomanneet, että moni seura on joko uusinut 
tai päivittänyt sivujaan.  
 
Myös aluejaosto on ottanut pientä nostetta parempaan näkyvyyteen sosiaalisesta 
mediasta. Aluejaosto löytyy Facebookista nimellä: Sal-Hämeen aluejaosto. Vuoden 
vaihteen jälkeen on lisäilty kilpailukutsuja, kuvia ja tuloksia eri kilpailuista 
tapahtumia unohtamatta.  
 
 
Kuluvalle vuodelle on paljon juhlittavaa liiton 100-vuotisjuhlan lisäksi. Seuraavilla 
alueen seuroilla on juhlavuosi meneillään:  
 
  Pohjois-Hämeen Ampujat: 140 vuotta 
  Lahden Ampumaseura: 100 vuotta 
  Sysmän Sisu: 100 vuotta 
  Nokian Seudun Ampujat: 40 vuotta 
 
SAL Hämeen aluejaosto onnittelee juhlivia seuroja! 

 
 
Hallinto     
 

Alueen toimihenkilöt kaudelle 2019: 
 
Puheenjohtaja: Tapio Törmä 

  Varapuheenjohtaja: Heikki Romppanen 
Sihteeri: Jarmo Syvänne 

  Kultahippuvastaava/kilpailuvastaava: Sami Haume 
  Tuomarikortit: Jarmo Pyyhtiä 
  Markkinointi/PR-toiminta: Katja Seppälä ja Kari Niemelä 
  Seurojen kehittäminen: Tapio Törmä / Jarmo Pyyhtiä 
  Valmentajat/valmennustiimi: Sami Haume ja Tapio Törmä 

 
Alueen asiantuntijajäsenet: Rainer Hirvonen, Lotta Jaakkola ja Jaakko Viitala 
 

 
 



 

  

  
 

 
Valmennus 
    

Valmentajatiimi on Hämeen alueen seurojen tukena. Apu voi käsittää esim. 
koulutusta, tukitoimintaa tai ratkaisujen hakua ampumakouluohjaajille tai 
valmentajille. Heidän tehtäväkenttään kuuluu suunnitella lajileirit.  
Mahdollisuuksien mukaan valmennustiimi suunnittelee alueen seurojen yhteisleiriä 
tehoryhmään nousijoille. 
 
 
Valmennustiimin koordinaattori ja yhteyshenkilö: Sami Haume 
Kivääri: Markus Leino(myös Para) ja Elina Selin 
Pistooli: Petri Eteläniemi, Sami Haume, Kari Niemelä ja Tapio Törmä 
Haulikko Trap: Heikki Romppanen, Arto Palin, Risto Suurla ja Tapio Törmä 
Haulikko Skeet: Vesa Lamminmäki 
Liikkuva maali: Jarmo Pyyhtiä 

 
 
Seuratiedot 
   
 Toivomme, että seurat päivittävät tietonsa alueen sihteerille. Mahdolliset muutokset 

seurojen toimihenkilöissä eivät ole aluejaoksessa ajan tasalla. Pienillä toimenpiteillä 
saisimme tiedonkulun toimivammaksi. Myös seurat, joilla on kotisivut, päivittäkää 
sivut ja yhteystiedot ajan tasalle. 

 
 
Asiantuntijat seuroissa 
 
 Alueen seuroissa on paljon tietoa ja asiantuntijoita eri lajeihin. Toivomme, että 

”vanhat” lajit, esim. Kasa-ammunta-, Mustaruuti- ja Siluetti-asiantuntijat ottaisivat 
yhteyttä. Ajatuksena on, että saamme vielä näitä lajeja omalta osaltamme elvytettyä. 
Emme halua myöskään unohtaa ”uusia” lajeja, koska kaikki lajit ovat niitä, mitkä 
pitävät ampumaurheilua ja harrastetta hengissä.  
 
Hämeen alueelle tarvitaan ns. tietopankki. Seuroista ja lajeista kiinnostuneilta tulee 
usein kysymyksiä. Tällä hetkellä meillä ei ole tietoa, jolla voimme ohjata tietoa 
tarvitsevat suoraan asiantuntijoille. Haluamme, että tähän asiaan saadaan muutos. 
Näin voimme auttaa niin seuroja kuin harrastajia ja urheilijoita. 
 

 
Tuomarikorttikoulutus 

  
Hämeen alue järjestää tuomarikorttikoulutusta seuraaviin lajeihin tarpeen mukaan: 
Kivääri, Liikkuva maali ja pistooli. Seurat ilmoittavat tarvittavasta koulutuksesta 
aluejaostolle, joka organisoi hyväksytyt kouluttajat, sekä ajankohdan ja paikan.   
 
 



 

  

  
 

 
 
Muut lajit anotaan lajijaostoilta, joiden tiedot löytyvät Ampumaurheiluliiton 
sivuilta.  
 
Epäselvyyksien syntymisen ehkäisemiseksi kannattaa aina ottaa yhteyttä alueelle 
ja/tai liittoon. 

 
Kilpailut 

 
Kaikkien seurojen kannattaa ilmoittaa omista kilpailuista. Ilmoitus 
mahdollistaa myös muiden kuin naapuriseurojen osallistumisen. Ilmoittakaa 
alueen kilpailuvastaavalle myös pienistä kisoista. Kaikki ilmoitukset  
huomioidaan ja tietoa jaetaan myös alueen sivuilla. Alueen seurojen kilpailut 
haetaan omalta alueelta!!! 
Meillä on paljon harrastajia, jotka haluavat kilpailla pienissä kisoissa, eri 
paikkakunnilla ja eri radoilla. Toivomme, että kaikki alueen seurat 
aktivoituvat kilpailujen suhteen. 

 
 

Seurojen toiminta 
 

Paljon toimintaa jää kirjoittamatta alueen tietoihin. Nämä tiedot jäävät vain 
seurojen omiin arkistoihin. Kilpailut, esittelyt ja muut tapahtumat jäävät pois 
alueen toimintakertomuksesta. Kaikkien näiden em. tapahtumien 
ilmoittaminen on tärkeää. Kaikella tiedottamisella saamme aikaiseksi 
näkyvyyttä, näyttöä aktiivisuudesta ja uusia toimijoita seuroihin.  
  
 

SAL 100 vuotta 
 

Liiton juhlavuosi on käynnistynyt ja toivomme, että tämä näkyy myös 
seuroissa kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä. Alueen toimihenkilöt 
tulevat isompiin kilpailuihin ja tapahtumiin paikalle mahdollisuuksien 
mukaan. Liitosta on luvattu toimittaa esitteitä seuroille ja alueelle. 
Ilmoittakaa tapahtumista aluejaostolle. Liitosta on esitetty toive, että 
alueiden seurat raportoisivat järjestetyistä tapahtumista ja 
ampumakouluista aluejaostolle. Liiton tavoitteena on 100-vuotis teeman 
mukaisesti saada kaikille alueille järjestettyä 100 ampumakoulua tälle 
vuodelle. Liiton sivuilta löytyy kaikkea juhlavuoteen liittyvää. 
 
 
 

 



 

  

  
 

 
Muuta  
 

Alueiden toimintaan on tullut muutoksia. Aluejaostojen tilit on lakkautettu ja kaikki 
alueiden varat on siirretty liiton hallintaan. Tämä johtuu osaksi kirjanpidollisista 
syistä liiton tilinpäätöstä tehdessä. Toisaalta aluejaostojen asema muuttuu liiton 
alueorganisaation uudelleenjärjestelyissä. Tavallaan pieni itsenäinen oikeudellinen 
asema poistuu ja aluejaostot kuuluvat organisaatioon kuin jaos. 
 
Myös SAL:n säännöt muuttuvat. Suurin muutos on alueiden hallinta ja seurojen 
”hallinta” liitossa. Lisäksi menettelyt äänestyksissä on saanut tarkennusta. 
 
Tarkempaa tietoa löytyy liittokokouksen materiaalista, joka löytyy täältä: 
 
www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/materiaalisalkku/liittokokous/ 
 
Materiaali: Liite 5 SAL toimintasäännöt vertailu  
       Liite 6 Aluetoiminnansäännöt vertailu 
 
Tämänhetkisen tiedon mukaan ylimääräinen liittokokous järjestetään Tampereella 6.4.2019 
Ilma-aseiden SM kilpailujen yhteydessä. Seuratkaa liiton sivuja ja liitosta tulevaa 
seurapostia. 
 
 

     
 

Kaikille Hämeen alueen seuroille hyvää SAL 100 juhlavuotta 2019! 
 

 
Yhteistyöterveisin, 
 
 
Tapio Törmä, Hämeen aluejaoksen puheenjohtaja 
 
 

 
Liitteet:  

 
 Sääntömääräinen Hämeen alueen kevätkokous kutsu 

 
   Valtakirja kevätkokoukseen 
 
   Aluejaoston yhteystiedot 


