ÄHTÄRIN SEUDUN AMPUJAT r.y.
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022
YLEISTÄ
Vuosi 2022 on seuramme 57:s toimintavuosi. Ampumaseuran talous- ja toimitilat ovat tyydyttävässä
kunnossa. Toimijat ovat motivoituneita osallistumaan seuratyöhön, harjoittelemaan ja kilpailemaan.
Seuran toimintaan kaivattaisiin nuoria ja energisiä henkilöitä. Pyrimme pitämään seuran toiminnan
ja kaluston nykypäivää vastaavalla tasolla. Täten seuran jäsenillä on tasavertaiset mahdollisuudet
ponnistaa kansalliselle huipulle. Yhteistyötä naapuriseurojen kanssa jatketaan.
Toimivia jäseniä muistetaan merkkipäivinä edellisvuosien tapaan seuran viirillä tai SAL:n
ansiomerkillä. Seuramme on Suomen Ampumaurheiluliiton (SAL) ja Suomen
Ampumahiihtoliiton(SahL) jäsenseura. Seuralla käytössä seitsemän elektronista taululaitetta.
NUORISOTOIMINTA
Tulevana vuonna jäsenhankinnassa painopiste asetetaan nuoriin. Pyrimme tuomaan seuramme
toimintaa esille lehdistössä ja sitäkautta lisäämään mielenkiintoa ampumaurheilua kohtaan.
Ilma- ja ruutiaseharjoitusten yhteydessä ohjataan nuoria aseen turvalliseen käyttötapaan ja oikean
ampumatekniikan löytämisessä. Koulujen kanssa jatketaan yhteistyötä opastamalla ammunnassa ja
ampumahiihdossa koululaisia liikuntatunneilla ampumaradalla. Nuorten ampumahiihtoinnostusta
tuetaan järjestämällä mahdollisuudet kokeilla lajia seuran aseilla ja opastuksella..
KILPAILU- JA HARRASTUSTOIMINTA
Järjestetään mm.seuraavat kilpailut: la 21.5 pienoiskiväärin pystykisa , la 4.6 pistoolikisa(vakio-ja
pienois/urheilupistooli) ja la 6.8 pienoiskiväärin makuu- ja asentokisa.Lisäksi järjestetään
pienempiä kisoja vuoden mittaan. Seura osallistuu eritasoisten mestaruuskilpailujen
osanottomaksujen maksamiseen, kuten SM-kilpailut, aluemestaruuskilpailut, veteraanien
mestaruuskilpailut, suomenselän mestaruuskilpailut ym. tilanteen mukaan. Harrastus- ja
kilpailutoimintaa tuetaan seuran resussien mukaan. II-luokan tuomarikurssille pyritään saamaan
uusia jäseniä ja II-luokan omaavia tuomareita kannustetaan I-luokan tuomarikussille. Kurssit ja
tuomarikortin maksaa jäsenten osalta seura. Ostamme vuosittain ison erän ilma-aseluoteja
edullisesti ja seuran jäsenet voivat ostaa luoteja omaan käyttöön normaalihintaa edullisemmin
harjoitusten yhteydessä.
AMPUMARADAT
Mustikkavuoren ampumaradan ylläpitokunnostuksia jatketaan kohde kerrallan. Pienoiskivääri- ja
pistooliradalle laitetaan hylsynkeräyspressu katoksen etureunaan. Hirvirata kaipaa kunnostusta.
Ilma-aserata on jäähallin huoltorakennuksen yläkerrassa, jossa pidetään harjoitusiltoja ilmaaselajeille lokakuun alusta huhtikuun puoliväliin.Valvotut harjoitukset tiistaisin nuorille klo 17-18
ja yleiset harjoitukset klo 18-20.Torstaisin voi käydä harjoittelemassa kaikessa rauhassa ns.
itsekseen klo 17-20 sekä päivällä on mahdollista harjoitella omaan tahtiin, koska availukkokotelo
on oven pielessä.
Ampumaradan raja-alueille uusitaan varoitusmerkintöjä AMPUMARATA-ALUEESTA.
VARAINHANKINTA
Seuran toiminnan kannalta jäsenmaksut ja kilpailujen osallistumismaksut ovat merkittävimmät
tulonlähteet sekä kaupungilta mahdollisesti saatava toiminta-avustus. Kilpailujen yhteyteen
järjestetään arpajaisia, joista kertyy lisävaroja. Pyritään myimään työpaikoille tai yhteisöille
virkistyspäiviä ampumaradalla tapahtuvien toimintojen puitteissa. Kahvio ja grilli palvelee
kilpailujen yhteydessä, josta kertyy jonkinverran tuottoa.
JOHTOKUNTA

