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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE  2019 
 
1   SEURAN TAVOITTEET PRACTICAL-AMMUNNAN KILPAILUISSA 2019 
 
 Pistooli:  Yleinen Open-luokassa SM-mitali 
 

Production 1 henkilö 10 parhaan joukossa 
SM-kilpailussa 

 
  Naiset   SM-mitali open- luokassa 
  

  Y50  Open- ja standard - luokissa joukkuemitali 
 

  Y60  2 SM-mitalia open-luokassa 
     2 SM-mitalia standard luokassa 
 
 
         Kivääri:          Yleinen  open ja standard luokassa 2  kymmenen parhaan 

joukossa 
     
    Y50   Open 1 mitali, joukkuemitali  
     
    Y60   Open 2 mitalia  
 
 Haulikko:  Yleinen    Open 1 mitali, 2 kymmenen parhaan joukossa ,  
      
    Y50   Standard 1 mitali, joukkuemitali 
 
    Y60   Standard 2 mitali 
 

 
2   PERUSKURSSI 
 

Seura järjestää keväällä peruskurssin Haminassa. Kurssimaksu on 80 euroa /oppilas 
seuran ulkopuolisilta. Kurssi on ilmainen seuran jäsenille. Tarpeen mukaan 
järjestetään toinen kurssi vuoden aikana. 

  
3 TUOMARIKURSSI 
  

 Pyritään saamaan seuraan lisää NROI-tuomareita, mahdollisuuksien mukaan 
järjestämällä tuomarikurssi. Mikäli kurssille ei ole riittävää osallistujamäärää, ohjataan 
halukkaat muiden seurojen kursseille. 

 
Tuomarikurssi laajentaa jäsenistön tietotaitoa practical-ammunnassa ja siten 
mahdollistaa ampujan kehittyminen lajissa. Kurssi on ilmainen seuran jäsenille. 
 

 
 
 



 

 

4 MUU KOULUTUS 
 
 
Seuran sisäisellä koulutuksella luodaan laajempia resursseja järjestää seuran 
sisäistä toimintaa, kuten seurakilpailujen järjestäminen ja tulospalvelun pitäminen. 
Tavoitteena on, että seurakilpailun pystyy järjestämään jokainen peruskurssin käynyt 
ampuja ja tulospalveluohjelman käytön osaa seurakilpailutasolla vähintään 20 
henkilöä. 
 
Seura kouluttaa peruskurssin ja seurakilpailujen yhteydessä järjestämään itsenäisesti 
seurakilpailuja sekä käyttämään tulospalveluohjelmaa. 
 

5 TUKI AMPUJILLE 
 
Seura tukee jäseniään talouden salliessa. Tuki maksetaan viimeistään 
kilpailukauden päättyessä. Tukea maksetaan seuraavassa järjestyksessä: 
 
1 Tuetaan juniorien ampumatoimintaa maksamalla kilpailu- ja 
  kurssimaksut sekä hankkimalla lataustarvikkeita. 
 
2. Seura maksaa kilpailumaksut SM-kilpailuihin  
 
3. Seura maksaa kilpailumaksut kaikkiin luokittelukelpoisiin kilpailuihin  
  kotimaassa.  
 
4. Matkakulut edellä kohdissa 2 ja 3 mainittuihin kilpailuihin maksetaan  
  enintään SAL:n matkustussäännön mukaisesti. Seura tukee kimppakyytien 
  järjestämistä. 
 
5. Seura voi tukea jäseniä kilpailumaksujen/kulujen suhteen kun on kyse  
  vähintään level III tason kansainvälisistä arvokilpailuista (MM, EM, PM)   
  johtokunnan harkinnan mukaan. 

 
6 KILPAILUT, HARJOITUKSET JA SEURAN MESTARUUSKILPAILUT 
 

Seura pyrkii järjestämään kansallisen vähintään level II tasoisen kilpailun. 
 
Seurakilpailuja ja harjoituksia järjestetään seuraavasti:  
 
Pistooliseurakilpailu joka viikko ja kivääri/haulikkoharjoitus joka viikko, alkaen 
huhtikuun alkupuolelta jatkuen syyskuun loppuun saakka.  
 
Edeltävien vuosien tapaan tullaan anomaan ratavarauksia siten, että pistoolilla 
kisataan/harjoitellaan lähtökohtaisesti maanantaisin ja lauantaisin sekä 
kivääri/haulikko perjantaisin. 
 
Lisäksi varuskunnalta varataan arkipäiviksi ja viikonlopuiksi rata vuoroja 
harjoitteluun. 
 
Harjoitukset järjestää seuran jäsenet vuoro luettelon mukaisesti. Seurakisojen 
järjestämistä laajennetaan kalenteri-järjestelmää tehostamalla ja helpottamalla. 
Tavoitteena on, että harjoituksen järjestää vähintään kaksi jäsentä, joista yksi on 
harrastanut practical-ammuntaa vähintään kaksi kautta. 



 

 

 
Seuranmestaruuskilpailut järjestetään eri luokille. Mikäli järjestetään jossain 
aseluokassa vähintään Level II kilpailu, on tämä samalla ko. aseluokan 
seuranmestaruuskilpailu. 

 
7 HANKINNAT 

 
Hankinnat tehdään talousarvion mukaisesti johtokunnan päätöksellä.  
 

8 AMPUMARADAT 
 

Seura hakee luvan Haminan varuskunnan radoille harjoittelua ja kilpailujen 
järjestämistä varten. Lupinmäen radan varaustilanne tulee   
tarkastaa Maasotakoulun internet-sivuilta. 
 
Kokkokallion sisärata pyritään varaamaan tammi-maalikuulle ja syksyllä joulukuuksi. 

 
9 TIEDOTTAMINEN 

 
Tiedottamisella halutaan tehdä seura tunnetuksi toiminta-alueellaan, hankkia uusia 
jäseniä ja luoda myönteistä kuvaa seurasta ja toiminnasta.  
 
Osallistutaan Haminan Bastion Gun Show´n ja pitämällä lajiesittelytilaisuus keväällä. 
 
Tiedotusvälineille seura lähettää tulokset järjestämistään kansallisista ja 
suomenmestaruuskilpailuista. Tulosten yhteyteen pyritään saamaan artikkeli. 
 
Valtakunnalliset kilpailukutsut yms. tiedotteet ovat nähtävillä SAL practical-jaoston  
nettisivuilla. Vuoden aikana ilmestyvät seuran tiedotteet ja kokouskutsut ovat 
seuran nettisivuilla. Seuran nettisivuilta ( http://www.hapa.fi ) löytyvät myös 
viimeisimmät tiedotukset. Keskustelupalsta löytyy osoitteesta 
http://www.hapa.fi/forum 
 

10 MUU TOIMINTA 
 

  Keväällä ja syksyllä pidetään konttien ja rata-alueiden siivous talkoot. 
 

 Edelleen varataan tarpeen mukaan soveltuvia tiloja lajinomaiseen harjoitteluun 
ActionAir-aseilla. 

 
 Syyskokouksen yhteydessä pidetään yhdistyksen pikkujoulut. 
 

 
Puheenjohtaja 
    Risto Palmola 

 
Sihteeri 
    Markku Koistinen 
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