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1. Visio

Haapajärven Ampumaseura ry toimii ampumaurheilussa kotimaisella ja kansainvälisellä tasolla. 
Tavoitteenamme on saavuttaa menestys kovalla työllä ja jatkuvalla motivoinnilla kuitenkin iloisuus 
ja myönteisyys säilyttäen. Seuran toiminta on laadukasta ja siinä on hyvin koulutetut ohjaajat sekä 
valmentajat. Haluamme jokaisen tuntevan itsensä tärkeäksi ja viihtyvän Ampumaseurassamme. 
Olemme kodin ja koulun tukena kasvattamassa lapsista ja nuorista hyvin käyttäytyviä, 
tasapainoisia, sosiaalisia ja yhteiskunnassa pärjääviä ihmisiä.

2. Eettiset linjaukset

- Kaikki otetaan mukaan.
- Kaikkia ohjataan ja kannustetaan tasapuolisesti taitotasosta riippumatta.
- Seuran toiminta on päihteetöntä, terveitä elämäntapoja kunnioittava ja ympäristöasiat huomioon 
ottava.
- Pakko ei ole vain kilpailla, voi myös harrastaa.
-Pyrimme siihen, että seurassa kaikilla on hyvä olla ja voisimme tuntea olevamme ”iso perhe”.

3. Nuorisotoiminta

Nuorille opetetaan ja ohjataan oikeita elämänarvoja ja hallinnan merkitystä. Tavoitteena on, että 
viimeistään murrosiästä alkaen he ovat sisäistäneet henkilökohtaisen elämänhallinnan merkityksen.
Nuorille opetetaan ja ohjataan oikeita elämäntapoja kuten liikunnan, levon ja ruokailun merkitystä.
Kiellettyjen aineiden, huumausaineiden, tupakanpolton ja nuuskankäytön suhteen noudatamme 
nollalinjaa. Tavoitteena on, että yksikään seuran kasvateista ei turvaudu näihin aineisiin eikä aloita 
niiden käyttöä.

3.1 Ampumaurheilukoulu

Ampumaurheilukoulu on tarkoitettu kaikille halukkaille ilma-aseiden osalta kahdeksasta 
ikävuodesta lähtien ja haulikon osalta 12-13 ikävuodesta ylöspäin, yläikärajaa ei ole.
Ampumaurheilukoulu alkaa ilma-aseiden osalta syksyllä ja kestää joulu-tammikuulle,keväällä-
alkukesästä alkavat myös haulikkokoulut. Ampumaurheilukoulussa opitaan ammunnan 
perusasiat,turvallinen aseenkäsittely ja kilpailutoiminta. Kaikki ampumaurheilukoululaiset saavat 
oman kultahippupassin ja siihen merkitään käyntikerrat jokaisen ampumaurheilukoulun jälkeen. 
Ampumaurheilukoulut pyritään järjestämään lajioston päättämänä ajankohtana vuosittain. 

3.2 Oppilaitoksille järjestettävät tilaisuudet

Oppilaitoksille järjestetään erilaisia tapahtumia, jolloin he pääsevät tutustumaan eri 
ammuntalajeihin. Paikalla on ampumaseuran ohjaajia ja nuoria ampujia, jotka ohjaavat ammuntaa 
ja kertovat harrastuksesta. Alkuun pidetään teoriaa ja turvallisuuskoulutus, minkä jälkeen päästään 
kokeilemaan ammuntaa. 

4. Muu toiminta

Seura palkitsee vuosittain edustusampujat,vuoden ampujan,vuoden yllättäjän,vuoden mies-ja 
naisampujan sekä nuorista valittavat vuoden poika-ja tyttöampujat. Keväisin järjestetään avoimien 
ovien päivä yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Haulikkoradalla on valvottuja 
harjoituspäiviä,jolloin harrasteampujilla on pääsy radalle. Seuran tiedottaminen tapahtuu seuran 
nettisivujen,jäsentiedotteiden,ilmoitustaulun ja paikallislehtien avulla. 



5. Kilpailutoiminta

5.1 Urheilulliset tavoitteet

Tavoitteena on tuottaa ja ylläpitää oman kasvatustyön tuloksena kilpailukykyiset edustusjoukkueet. 
Kaikille niille jäsenille, jotka haluavat kehittyä yksilötasolla huipulle, tarjotaan valmennusta ja 
tukea. 

5.2 Kilpailujen järjestäminen

Seurlla on hyvät puitteet järjestää valtakunnallisia ja kansainvälisiä arvokilpailuja. Seura järjestää 
SM- ja AM- kilpailuja, sekä kansallisia että avoimia alueellisia kilpailuja eri lajeissa.

5.3

Seura järjestää seuran mestaruuskilpailut kaikissa sarjoissa kerran vuodessa. Kilpailut järjestetään 
kaikissa tarvittavissa lajeissa ja sarjoissa, eli haulikko, pistooli, riistamaali, kasa-ammunta, 
vammaisammunta sekä tukiampujat.

5.4  Muu kilpailutoiminta

Vuosittain nuoria ja aikuisia osallistuu SM-kilpailuihin sekä muihin valtakunnallisiin kilpailuihin.
Seuran ampujat edustavat maajoukkueissa Paralympia – MM – EM ja PM tasolla.

5.5 Valmentajat

Seurallamme on useita valmentajan koulutuksen suorittaneita valmentajia, sekä iso joukko ohjaajan 
koulutuksen suorittaneita, sekä nuoria että aikuisia jäseniä ja muitakin henkilöitä. 

5.6 Tuomarit

Seuralla on 3 kpl I luokan tuomaria kiväärissä ja pistoolissa, sekä 30 kpl II luokan tuomaria, kortit 
jakautuvat pistooli, kivääri, haulikko, kasa-ammunta ja riistamaalilajeihin. Pyrimme aktivoimaan 
seuran jäseniä korottamaan tai ainakin ylläpitämään omaa tuomari koulutustaan ja korttiaan. 
Seura maksaa korttikoulutuksen kulut.

5.7 Toimitsijat

Seurassa on osaavia toimitsijoita jotka ovat olleet monissa kilpailuissa mukana. Teemme yhteistyötä
naapuriseurojen kanssa.

5.8 Nuorisokoulutus

Nuorison ohjaajakoulutusta järjestetään kaikille halukkaille paikanpäällä tai osallistutaan muiden 
tahojen järjestämiin sopiviin koulutustapahtumiin.

6. Organisaatio.



6.1 Johtokunta

- Puheenjohtaja
- Varapuheenjohtaja
- Sihteeri / rahastonhoitaja
- 5 muuta jäsentä

6.2 Jaostot

Johtokunta kokonaisuudessaan toimii jaostoina, vastuut jaettu selkeästi.

6.3 Muut

- Ympäristövastaava (johtokunta/ pj)
- Ratavastaava (nimetty)
- Tiedottaja ( pj)
- Asevastaava (2 kpl)
- Valmentajat (2+14)
- Nuorisopäällikkö

6.4 Johtokunnan tehtävät (eritelty mm seuran säännöissä)
- yleisjohto
- varainhankinta
- yhteistyö eri tahojen kanssa
- tiedottaminen
- yhteydenpito SAL:ään
- laatii toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen sekä talousarvion

6.5 Jaostojen tehtävät

- jaostojen tehtävät (johtokunnan) on edistää ja ylläpitää lajinsa toimintaa sekä järjestää kilpailu- ja 
harjoitustoimintaa.

6.6 Nuorisopäällikön tehtävät

- laatii ampumakouluohjelmat
- toimii ampumakoulu-ohjaajana

7. Ammunnan lajit

7.1 Haulikkolajit
- Trap
-Skeet
- Compak

7.2 Kiväärilajit
- Ilma-aseet, (myös tukisarjat, liikunta- ja näkövammaiset). 
- 50 m pienoiskivääri
- kasa-ammunta 25-50m sekä100 ja (300m varikon radalla)

7.3 Pistoolilajit



- ilma-aseet (myös KH-tukisarjat, liikunta- ja näkövammaiset, monitoimitalolla)
- 10 m riistamaali (monitoimitalo)
- 50 m vapaapistooli (sukkasalmen rata)
- 25 m lajit (varikon radalla)

8. Ampumaradat.

8.1  Sukkasalmen ampumaradat

8.1.1 Haulikkoradat

- 1  Trap rata
- 1  Skeet rata
- 1  Compak Sporting rata

8.1.2 Muut radat

Sukkasalmen radat Rhy:n hallinnoimalla alueella
- 100 m kiväärirata 20 paikkaa
- 75 / 100 m hirvirata
- hyökkäävän karhun rata
- 1 metsästäjien trap rata

Haapajärven kaupungin monitoimihalli

- 40 paikkainen ilma-aserata
- 8 paikkainen harjoittelurata
- riistamaalirata
- kaatuvat taulut kiväärille ja pistoolille 8 kpl

9. Toiminnan tavoitteet

Haapajärven Ampumaseura ry luo edellytykset laadukkaan harrastus- ja kilpailutoiminnan 
harjoittamiseen paikkakunnalla.
Pyrimme kehittämään ampumaurheilua harrastus- ja kilpailulajina Pohjanmaan, Pohjois- 
Pohjanmaan sekä Keski Suomen maakunnissa. Ohjamme harrastajia turvalliseen, asianmukaiseen 
aseiden käsittelyyn sekä oikeanlaiseen käyttäytymiseen ampumaradoilla. Osallistumme myös 
ampumaurheilua kehittäviin tapahtumiin. 

10. Käytännön toimintatapoja.

- Tarjoamme mahdollisuuden toimia ampumaurheilun parissa monenlaisissa tehtävissä.
- Ohjaajia ja valmentajia koulutetaan jatkuvasti, jolloin seuran ohjaus on laadukasta ja 

ajanmukaista
- Palkitsemme ja kiitämme seuran jäseniä hyvästä seuratyöstä.
- Palkitsemme menestyneitä nuoria ampujia mm pienillä kannustus-stipendeillä.
- Nuorille, alle 20v seuran järjestämät harjoitukset ja kilpailut ovat ilmaisia.
- Tarjoamme lapsille ja vanhemmille positiivisia elämyksiä ja kokemuksia urheiluammunnan 

parissa



- Tarjoamme harrastus ja kilpailemisen mahdollisuuden kaikille halukkaille tasapuolisesti 
myös huippu-urheilu mahdollisuuden

- Tarjoamme harrastus-ja kilpailumahdollisuuden myös liikuntavammaisille esteettömillä 
harjoituspaikoilla

- Tarjoamme harrastusmahdollisuuden mukavassa ja hyvän yhteishengen omaavassa joukossa,
jossa toteutetaan reilun pelin sääntöjä

- Kannustamme lasten vanhempia osallistumaan aktiivisesti seuran toimintaan ja näin 
saamaan harrastuksesta koko perheen harrastuksen

- Luomme seuralle positiivisen imagon
- Seurassa teemme pelisäännöt kaikkien kanssa omat nuorille ja vanhemmille, ohjaajien / 

valmentajien, sekä myös huippu-urheilijoiden kanssa


