
                                Mikkelin ampujat ry   Toimintasuunnitelma  
                         
                                 
                         30.10.2018  

 
 
MIKKELIN AMPUJAT RY 
 
TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2019 
 
 
1.  YLEISTÄ 
 
Vuosi 2019 on seuran 133. toimintavuosi. Seura pyrkii edistämään ampumaurheilun edellytyksiä 
Länsi-Savon alueella. Seuran toimintaa kehitetään laatimalla strategia ja määrittelemällä kehittä-
miskohteet, joita hallitus yhdessä seuran jäsenten kanssa vie eteenpäin. 
 
Toiminnallisia jaostoja vuonna 2019 ovat: 

 pistooli- 
 kivääri- 
 haulikko- 
 riistamaali- 
 practical- 
 nuoriso- 
 nais- 
 kanttiinijaosto. 

 
Yhdistyksen kokoukset järjestetään sääntömääräisesti. Seuran hallitus kokoontuu tarpeen mu-
kaan. 
 
Keskeisenä seuran tiedotuskanavana toimii seuran internet-sivut. 
 
Mikkelin Ampujien pääyhteistyökumppaneina toimivat Osuuskauppa Suur-Savo ja Suur-Savon 
Osuuspankki, joiden kanssa on tehty yhteistyö sopimus vuosille 2018-2019. Yhteistyötä pyritään 
kehittämään ja jatkamaan. 
 
 
2.  KOULUTUSTOIMINTA  
 
Vuonna 2019 järjestetään seuraavaa koulutustoimintaa: 

 nuorten ampumaurheilukoulu keväällä ja syksyllä 
 practical tuomarikurssi tammikuussa 
 practical turvallisen ampujan peruskurssi huhtikuussa 
 ammunnan esittely paikallisiin oppilaitoksiin (nuorisojaosto) 
 ammunnan esittelytilaisuudet Mikkeli-lahjaksi  
 muut maksulliset ammunnan esittelytilaisuudet pienryhmille tilauksesta 
 ampujien henkilökohtainen valmentaminen 
 muille seuroille tarjotaan lapsille ja nuorille maksullisia leirejä. 

 
Vuoden 2019 aikana osallistutaan SAL:n järjestämiin tuomari- ja valmentajakursseille mahdolli-
suuksien mukaan.  
 



 
 
 
3.  KILPAILUTOIMINTA 
 
Järjestettävien kilpailujen suunnitelma vuosille 2019-2027 on esitetty liitteessä 1. 
   
Mikkelin ampujat on anonut SM-tason kilpailuja kivääri- ja pistoolilajeihin vuosille 2019-2022, joiden 
myöntämisen päättää SAL erillisen aikataulun mukaisesti.  
 
Jaostot ovat järjestävät omassa lajissaan seuran jäsentenvälisiä kilpailuja viikoittain laatimiensa 
kilpailukalenterien mukaisesti sekä lajikohtaiset seuran mestaruuskilpailut vuosittain eri lajeissa. 
 
 
4. PISTOOLIJAOSTO 
 
Jaosto: 

Kari Pankka  pj. 
 
Pistoolijaoston kilpailut: 

 Viikkokilpailut ilma-asekaudella keskiviikkoisin ilmaolympia- ja ilmapistooli  
 Viikkokilpailut ruutiasekaudella maanantai (vakio-/50m pist), keskiviikko 

(olympiap) torstai (pien-, urh- ,isop) 
 Seuran mestaruuskilpailut myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. 

 
 
5. KIVÄÄRIJAOSTO 
 
Jaosto: 

Matti Hokkanen pj. 
 
Kiväärijaoston kilpailut: 

 helmi- maalis 2019 ilmakivääri (seuranmestaruus) 
 heinä-elo 2019 50m kivääri makuu (seuranmestaruus) 
 heinä-elo 2019 50m kivääri asentokisa (seuranmestaruus). 
 SM-kilpailut 2019 liite1. 

 
 
6. HAULIKKOJAOSTO 
 
Jaosto: 

Jani Hotanen  pj. 
 
Ratakausi aloitetaan huhtikuussa 2019. Aloitetaan trap- ja skeethaulikkoratojen heittimien uusimi-
nen ja compact-radan kehittämistä jatketaan. 
 
Kierrosmaksut vuodelle 2019 jäsenille 4€ ja vierailta 6€. Korttimaksu on 12€. 
 
Haulikkojaoston kilpailut: 

 toteutetaan kesän 2019 aikana iltakilpailuina. 
 ST Michel Skeet kilpailu on anottu 6.-7.7.2019. 

 
 
 



7. RIISTAMAALIJAOSTO 
 
Jaosto: 

Matti Hokkanen pj. 
 
Riistamaalijaoston kilpailut: 

 viikkokilpailut pidetään keskiviikkoisin 
 seuranmestaruuskilpailut (ilma-ase) helmikuussa 
 SML:n Suur-Savon iltakilpailut (ilma-ase) tammi-helmikuun aikana 
 seuranmestaruuskilpailut 50m liikkuvamaali ja 100m hirvi heinä- elokuussa 

 
 
8. PRACTICALJAOSTO 
 
Jaosto: 

Mika Mattila  pj. 
 
Practical-jaosto pyrkii lajin tunnettavuuden lisäämiseen lehdistön ja lajiesittelyjen kautta.  
 
Practical ammunnan peruskursseja pyritään järjestämään ruutiaseilla 1-2 kpl vuoden 2019 aikana 
tarpeen mukaan. Practical -tuomarikurssi järjestetään alkuvuodesta 2019. Nuorten Action Air kou-
lutuksen (1kpl) aloitus syksyllä 2019, teoriaosuudet pidetään ruutiaseiden kanssa samalla.  
 
Practical-jaoston toimintaedellytyksiä kehitetään vuonna 2019: 

 ratalaitteita huolto (seinien korjaus/uusinta, metallimaalien uusinta) 
 practical kiväärin hankinta 
 action air pistoolien hankinta 

 
Practical-jaoston kilpailut: 

 Pistooli practical-kilpailut (LV2) toukokuussa 
 viikkokilpailut huhtikuusta alkaen syksyyn saakka 

 
8. NUORISOJAOSTO 
 
Jaosto: 

Matti Hahl  pj. 
 
 
Nuorisojaoston kilpailut: 

 seuranmestaruuskilpailut ilma-aseet helmikuussa 
 seuranmestaruuskilpailut ruutiaseet elokuussa 
 Tukiampujien ruutiasekilpailu 7.7.2019 
 Tukiampujien ilma-asekisat pidetään Mikkelissä 19.1.2019. 

 
 
9. NAISJAOSTO 
 
Jaosto: 

Tarja Rantalainen pj. 
 
Naisjaoston kilpailut: 

 seuranmestaruuskilpailut yhteistoiminnassa muiden jaostojen kanssa 
 Korkkariammunta keväällä 2019 
 Villasukka-ammunnat 2019. 



10. KANTTIINIJAOSTO 
 
Jaosto: 

Arja Turunen  pj. 
 
 
Kanttiinijaosto huolehtii vuoden aikana järjestettävien kisojen ja tapahtumien kahvituksista sekä 
tarvittaessa ruokailuista. 
 
Tavoitteena olisi saada lisää toimijoita kanttiinijaostoon. 
 
 
11.  HANKINNAT 
 
Alkuperäinen 50:n elektronisen taululaitteen (Megalink 3D-score) hankinta on jouduttu keskeyttä-
mään rahoituksen rauettua. Hallitus asettaa uuden projektiryhmän jatkamaan elektronisten taulu-
laitteiden hankintaa. Seura jatkaa elektronisten taululaitteiden (Megalink 3D-score) hankintaan 
pienemmällä laite määrällä (30kpl). Hankinnan arvo on noin 200 T€. Rahoitus toteutetaan pankki-
lainana (120T€, 10v, OP Suursavo), omarahoituksena (20T€) ja yritysrahoituksena (60T€). Han-
kinnan ehtona on, että yritysrahoituksesta 2/3-osaa on maksusitoumuksina ja pankkilaina on var-
mistettu ennen virallisen tilauksen jättämistä toimittajalle (Megalink). 
 
 
Toteutetaan seuran ja yhteistyökumppaneiden logolla varustettujen vapaa-ajan vaatteiden hankin-
ta omakustanteisesti. Nuorisojaostolle seura hankkii t-paidat Kultahippufinaaleihin, seuran yhden-
mukaisen ilmeen ja edustamisen perusteella.  
 
Tavoitteena on kehittää nuorisojaoston toimintaa hakemalla Opetus- ja kulttuuriministeriön tukea 
harjoitus- ja valmennustoiminnan edistämiseksi. 
 
12. MUU TOIMINTA 
 
Vuoden 2019 aikana järjestetään muuta toimintaa: 

 Taulutalkoot kilpailuihin liittyen 
 Seuratalkoot (kevät ja syksy) ampumaradoilla 
 Pikkujoulut marras-joulukuussa 
 Jaostojen muut yhteiset tapahtumat (jaostokokoukset kevät ja syksy) 
 Hallituksen ja jaostojen pj:n kehittämispäivä (kevät ja syksy) 
 Avoimet ovet-tapahtuma. 

 
 
13.  TALOUSARVIO 
 
Seuran talousarvio vuodelle 2019 on liitteessä 4. 
 
Seura tukee taloudellisesti SM- ja Aluemestaruuskilpailuihin osallistumismaksuissa. Seura palkit-
see ja huomioi vuoden aikana menestyneet Puurojuhlassa. 
 
Elektronisten taululaitteiden hankinta tulee rasittamaan seuran taloutta tulevina vuosina. 
 
Seuran talous tulee olemaan vuoden 2019 aikana alijäämäinen. 
 
 
 


