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Yleistä
Alkuvuosi 2020 oli toiminnantäytteinen monessa seurassa. Maaliskuulla alkanut
Covid-19 epidemia mullisti koko ampumaurheilun ja muun urheilukentän.
Rajoitukset epidemian alussa olivat koko lailla totaalisia. Kilpailut, harjoittelu,
valmennus ja toiminta seuroissa pysähtyi lähes tyystin.
Monelle seuralle toiminnan pysähtyminen on ollut myös taloudellisesti raskasta.
Monia kilpailuja on pyritty siirtämään myöhemmäksi kuluvaa vuotta. Kovimman
kolauksen on saanut ilma-aselajit, koska sisätiloissa rajoitukset ovat olleet
totaalisia. Kesän alusta asti on saanut pitää kilpailuja ulkoradoilla rajoitetusti.
Pikkuhiljaa on rajoitusten lieveneminen antanut mahdollisuuksia harrastamiseen,
harjoitteluun ja kilpailujen pitämiseen, mutta tietyin varauksin.
Epidemiaa ei pidä vähätellä, vaikka tällä hetkellä olemme suhteellisen tyynessä
vaiheessa. Henkilökohtainen suojaus, turvavälit ja desinfiointi ovat nyt
ratkaisevassa asemassa Covid-19:n torjumisessa. Toiset voivat sairastaa tautia lähes
oireettomana ja siten tulee huomioida aina tartunnan mahdollisuuden helppous.
Maailmalta tulee jatkuvasti tietoa taudista ja uudesta aallosta tartuntojen suhteen.
Toivottavasti huomioimme tämän ja pidämme itsestämme ja toisista huolta.

Syksyn ampumakoulut
Seurojen on syytä huomioida ampumakoulujen järjestämisessä turvallisuus uudella
tavalla. Niin turvallisuus aseiden kanssa, mutta nyt myös riski sairastumiseen. Seura
tekee päätöksen omasta mahdollisuudesta koulujen vetämiseen tässä tilanteessa.
Huomioitavaa on, että sairaana ei mennä radalle. Tärkeää on, että suositusta
turvaväleistä ja suojautumisesta noudatetaan.

Valmennus
Hämeen aluejaoston valmentajat ovat seurojen käytössä, mutta mahdollisuus
läsnäoloon on aina aluevalmentajan omassa harkinnassa epidemiatilanteen
johdosta. Jossakin määrin voidaan antaa koulutusta, tukitoimintaa tai ratkaisujen
hakua ampumakouluohjaajille tai valmentajille etänä, joko puhelimitse tai
sähköpostilla.

Tuomarikorttikoulutus
Hämeen aluejaosto järjestää tuomarikorttikoulutusta seuraaviin lajeihin tarpeen
mukaan: Kivääri, Liikkuva maali, haulikko 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 ottaa yhteyttä aluejaostoon
ja/tai liittoon.

Kilpailut

Edellä mainittuun epidemiaan vedoten, seurojen pitää ottaa huomioon
tämänhetkinen tilanne. Mahdollisuuksien mukaan voi kilpailuja järjestää ja
ohjeistusta saa Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta kokoontumiseen.
Riskit pitää tiedostaa kilpailun järjestäjänä ja huomioitava tilan tarve ja
ihmisten kanssakäyminen. Kilpailua voi porrastaa ajallisesti eli erien määrä
voi kasvaa. Tämä tarkoittaa kilpailupäivän venymistä pitkäksi.
Järjestävän seuran on varauduttava käsidesin ja hengityssuojien osalta, että
niitä löytyy kilpailupaikalta. Lisäksi on huomioitava ylimääräinen desinfiointi
kilpailupaikalla, esim. pöytäpintojen ja näyttöjen desinfiointi erien välillä.

Hämeen alueen sääntömääräiset kokoukset
Epidemian johdosta kaikki maaliskuulle suunnitellut alueiden kevätkokoukset
siirrettiin myöhäisempään ajankohtaan. STM:n, Hallituksen ja Valtioneuvoston
päätöksellä tämän vuoden kevätkokoukset voidaan pitää syyskuun loppuun
mennessä.
Alueiden toimintasäännöt eivät anna myöden pitää kokousta etänä, mihin olisi
mahdollisuus tämän päivän tekniikalla.
Kevät- ja syyskokous pidetään samana päivänä eli 26.9.2020 Kauppakeskus
Tuulosen kokoustiloissa Tuuloksessa. Kokouspaikka on valittu tilojen koon vuoksi,
että turvavälit saadaan riittämään.
SAL Hämeen aluejaosto toivoo, että paikalle tulevien seurojen edustajia on vain
enintään kaksi henkilöä/seura.
Palkittavia nuoria ei kutsuta paikalle, vaan palkitseminen annetaan seurojen
tehtäväksi tänä vuonna.

Kevätkokous (Klo 12.00-14.00)
-

Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019
Liittovaltuuston jäsenten ja heidän varajäsenten valinta kaudelle 2021-2022
Kevätkokouksen huomioimiset

Syyskokous (Klo 14.30-17.30)
-

Aluejaoston jäsenten valinta. Erovuorossa: Katja Seppälä, Heikki Romppanen ja
Kari Niemelä
Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021
Menestyneiden palkitseminen
Meisalmen Tykki-kiertopalkinnon myöntäminen
Alueen seurojen juhlavuosien huomioiminen

Juhlavuotta viettää Mäntän Seudun Ampujat MSA 80 vuotta
Aluejaoksen puheenjohtajan tekemän virheen vuoksi vuodelta 2019 jäi
huomioimatta Virtain Ampujat 50 vuotta.

Seurojen kokousedustajat HUOMIO! Kevät- ja syyskokouksiin on
kumpaankin oma valtakirja!
Kaikille Hämeen alueen seuroille toivotamme turvallista loppuvuotta 2020!
Yhteistyöterveisin,
Tapio Törmä, Hämeen aluejaoston puheenjohtaja

Liitteet:
Sääntömääräinen Hämeen alueen kevätkokous kutsu
Sääntömääräinen Hämeen alueen syyskokous kutsu
Valtakirja kevätkokoukseen
Valtakirja syyskokoukseen

