Sivu 1 / 6
NOKIAN SEUDUN AMPUJAT RY
PL 60
37100 NOKIA

TOIMINTASUUNNITELMA 2022
● Yleistä
o Keväällä järjestetään urheiluammunnan tutustumispäivä ulkoradalla perinteiseen
tapaan Nokia-viikolla. Järjestelyissä ovat mukana kaikki jaostot.
o Keväällä ja syksyllä ilma-aseradalla järjestetään ”Avoimet ovet” –tilaisuus kaikille
urheiluammunnasta kiinnostuneille.
o Osallistutaan Nokialla järjestettävään Harrastustori tapahtumaan.
o Osallistutaan HLU:n Sporttikorttikampanjaan.
o Seura tukee nuorten jäsenten osallistumista SM-kilpailuihin maksamalla
osallistumismaksun ja huomioimalla hyviä suorituksia.
o Jaostot tukevat mahdollisuuksiensa mukaan jäsenten osallistumista SM-, AM- ja
muihin kisoihin sekä tuomari- yms. kursseille.
o Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja jaostot pitävät kokouksia tarpeen
mukaan.
o Laaditaan seuralle strategia.
o Selvitetään sähköiseen jäsenkorttiin siirtyminen.
o Kesän aikana ulkoradalla tehtävät työt:
Haulikko
1. Haulikkoratojen ympäristö pidetään siistinä ja viihtyisänä ajamalla
nurmikot viikoittain sekä keräämällä ja lajittelemalla jätteet.
2. Melunhallinta toimenpiteitä jatketaan.
3. Compak-radalle suoja-aidan rakentaminen.
4. Sporting heittimien päivittäminen uusiin.
5. Uuden kahvion / varaston lopputarkastus.

▪

Pienoiskivääri
1. ratatalkoot keväällä/syksyllä.
2. Nurmikko leikataan tarvittaessa ja huolehditaan radan siisteydestä
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3. huolletaan ja kehitetään rata ympäristöä ( valli,parkkipaikka ja
rakennukset).
4. parannetaan (uudistetaan) radan sähkölaitteita (hauta, koju
ratalaitteet).

▪

Pistooli
1. Pistooliradan uudistuksen ja laajennuksen loppuun saattaminen
mahdollisuuksien mukaan.
2. Parkkipaikan viimeistely ja vallien korotus.

▪

Practical
1. Kunnostetaan valleja tarpeen mukaan
2. Rakennetaan kolmatta ampumapaikkaa
3. Rakennetaan neljättä ampumapaikkaa ja otetaan se käyttöön
4. Ampumapaikoille 1&2 rakennetaan sadekatos
5. Rakennetaan seinäkkeitä, taulutelineitä ja maalilaitteita
6. Kehitetään sähköistä radankäyttöilmoitusta
käyttäjäystävällisemmäksi

▪

Riistamaali
1. Ratojen huoltoa / korjausta ja parkkipaikkojen laajennusta
2. Hankitaan uusi kahvio / toimistotilat
3. Meluvalleja korjataan radoilla 1 & 2
4. Hirvi 2 radalle elektroniset taululaitteet

o Kesän aikana sisäradalla tehtävät työt:
▪ Ilma-asetoimikunta
1. Ilma-aseiden kunnon tarkastus ja tarvittavat huollot.
2. Radan siisteydestä ja tarvittavasta hygieniasta huolehtiminen
3. Ylimääräisten tavaroiden poistaminen radalta
4. Ratalaitteiden kunnossapito ja huolto.
● Koulutus ja valmennus
o Urheiluammunnan peruskurssit
▪ Haulikkolajeissa järjestetään urheiluammuntakurssi kesällä.
▪ Pienoiskiväärilajeissa järjestetään urheiluammuntakurssi kesällä.
▪ Sisäradalla järjestetään koronarajoitusten niin salliessa tammikuussa ja
syksyllä urheiluammunnan peruskurssit ilma-aseilla kivääri-, pistooli- ja
riistamaalilajeissa. Kurssit on tarkoitettu kaikille.
▪ Practical-jaosto järjestää turvallisen ampujan kurssin huhti-toukokuussa
sekä Action Airin turvallisen ampujan kurssin syksyllä.
o Riistanhoitoyhdistyksen asekurssi.
o Metsästäjäliiton ABC-kursseja.
o Järjestetään ilma-aseleiri nuorille ampujille 1 – 2 kertaa.
o Ulkoradalla järjestetään NoSA:n ampumaleiri nuorille pienoiskivääriampujille
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o Osallistutaan tuomari- sekä ohjaajakurssien järjestämiseen tarvittaessa
o Osallistutaan SAL:n ja HLU:n sekä tarvittaessa muiden toimijoiden järjestämiin
koulutustilaisuuksiin.
● Julkaisu- PR- ja tiedotustoiminta
o Painatetaan Kausiohjelma 2022 entiseen tapaan. Ohjelma julkaistaan lisäksi
seuran nettisivuilla.
o Kilpailuista tiedotetaan ensisijaisesti sähköisin keinoin, muun muassa seuran
nettisivuilla sekä SAL:n kilpailukalenterissa.
o Jaostot jatkavat tiedottamista Internet-sivujen kautta osoitteessa www.nosa.fi.
o Erilaisille ryhmille (koululaiset, yritykset) järjestetään tutustumis- ja
kokeilutilaisuuksia ampumaradoilla. Yrityksille myös maksullisia tilaisuuksia.
o Maahantuojien ja jälleenmyyjien esittelytilaisuuksia järjestetään sovitusti radoilla.
o Lehdistölle (AL / NU) toimitetaan aineistoa ja tulostietoja kilpailuista ja muista
tapahtumista.
o Tiedotetaan SAL Hämeen aluetta seuran toiminnasta.
● Taloudenhoito ja kirjanpito
o Nokian kaupungilta haetaan perusavustusta sekä projektitukea seuralle. Myös
muita avustuksia haetaan (esim. OKM).
o Ratakohtaista kustannusseurantaa jatketaan edelleen.
o Investointiprojektien toteuman seurantaa kehitetään edelleen
o Kirjanpito hoidetaan yhteistyössä taloudenhoitajan ja kirjanpitotoimisto A-TILI
VTIS GROUP OY:n kanssa, ellei päädytä vaihtamaan tilinpäätöksen jälkeen
kirjanpitotoimistoa.
o Kerätään sponsorirahaa myymällä mainostilaa radalta kukin jaosto omalta
alueeltaan, ilma-asetoimikunta ilma-aseradalta. Mahdollisuuksien mukaan
hankitaan sponsoreita/kummifirmoja.
o Kausiohjelman mainosmyyntiä tehostetaan.
o Kiväärijaosto jatkaa paikkatarrojen myyntiä.
o Practicaljaosto jatkaa varainhankintatuotteiden kehittelyä ja myyntiä.
o Ilma-aseradalla virvokemyyntiä hoitaa ilma-asetoimikunta.
o Myydään lyijyt ja hylsyt romun keräykseen.
o Taulumaksut peritään ilma- ja ruutiaseradalla.
o Ilma-aseradan kustannuksien kattamiseksi kerätään 70 € suuruinen ratamaksu,
joka oikeuttaa radan käyttöön. Lisäksi kertamaksut sekä elektronisten
taululaitteiden käyttömaksu.
● Yhteistyö järjestötoiminnassa
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o Metsästysseurojen kanssa jatketaan yhteistyötä hirviradan pyörittämiseksi.
o NoSA ry jatkaa aktiivista osallistumista Suomen Ampumaurheiluliiton alueelliseen
ja valtakunnalliseen toimintaan. Seuran jäsenistä Sami Haume on SAL:n Hämeen
alueen aluejaoston jäsen, SAL pistoolijaoston jäsen sekä SAL:n liittovaltuuston
jäsen. Tapio Törmä on SAL Hämeen alueen puheenjohtaja sekä tarvittaessa
seuran edustaja Me yhdessä –projektissa (mikäli se aktivoituu uudelleen).
o Jatketaan yhteistyötä ja kanssakäymistä Hämeen alueen ampumaseurojen
kanssa. Muun muassa autetaan tarvittaessa naapuriseuroja esim. toimimalla
kisatoimihenkilöinä.
o Hakeudutaan tarpeen mukaan yhteistyöhön muiden laji- / harrastusryhmien
kanssa.
o Yhteistyö Tasera ry:n kanssa jatkuu.
● Ampuma- ja kilpailutoiminta
o Ulkoradalla jatketaan radan ympäristöluvan ja järjestysmääräysten mukaiseen
käyttön valvontaa.
o Ulkoradan portin lukitsemisesta vastuutetaan avaimen haltijoita entistä
tarkemmin, portti pidetään auki vain valvottujen harjoitusten aikaan tai erityisestä
syystä.
o Valvottuja harjoituksia järjestetään huhtikuun lopulta syyskuun alkuun.
o Ulkoradalla yleiset harjoitukset ratakohtaisesti
▪ Haulikko: maanantai: skeet, trap ja compak sporting. Torstai: sporting.
Lauantai: skeet, trap.
▪ Hirvi: avoimet harjoitukset maanantaisin ja torstaisin; muut päivät on
varattu kilpailuihin, ampumakokeisiin ja metsästysseurojen harjoituksiin
▪ Villikarju: avoimet harjoitukset tiistaisin
▪ Kivääri: ohjatut harjoituspäivät maanantai ja keskiviikko.
▪ Pistooli: maanantaisin mustaruuti, tiistaisin ja torstaisin 25m lajit. 50 m
pistooliharjoitukset pienoiskivääriradalla, ei valvottuja harjoituksia.
▪ Practical: Ohjatut pistoolipractical harjoitukset keskiviikkoisin ja mini-rifle
harjoitukset tiistaisin toukokuun alusta syyskuun loppuun. Maanantaisin
IDPA harjoitukset. Lisäksi kivääri- ja haulikkopractical harjoitukset
erillisinä ajankohtina ratakapasiteetin puitteissa. Tasera yhteistyön myötä
käytetään kivääripracticalissa Satakunnan Lennoston ratoja
tiistaiharjoituksissa.
o Ilma-aseradan varatut käyttövuorot
▪
▪

▪

Urheiluammunnan peruskurssi maanantaisin, pistooli tiistaisin, kivääri
keskiviikkoisin ja riistamaali torstaisin.
Lisäksi Action Air –harjoitustila on käytettävissä päivittäin. Ohjattuja Action
Air harjoituksia pidetään torstaisin. Kevätkaudella pidetään Covid Solo
kilpailua.
Muut varaukset näkyvät ilma-aseradan ilmoitustaululla.
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● Osallistuminen kilpailuihin
o Kivääriampujat osallistuvat kansallisiin kilpailuihin sekä sarjakilpailuihin.
o Pistoolijaosto tukee jäsenten osallistumista SM-kilpailuihin sekä ilmapistoolin
Mestaruussarjaan. Pistooliampujat osallistuvat kansallisiin ja kansainvälisiin
kilpailuihin.
o Haulikkoampujat osallistuvat skeet ja trap SM ja GP–kilpailuihin, metsästäjäliiton
alue- ja SM –kilpailuihin sekä sporting-lajien SM- ja CUP –kilpailuihin.
o Practical-ampujat osallistuvat kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin.
o Urheiluammunnan peruskurssilaisia kannustetaan osallistumaan kilpailuihin.
o Riistamaaliampujat osallistuvat Metsästäjäliiton-ja KV alue ja SM kilpailuihin.
● Järjestettävät kilpailut
o Ilma-asekilpailut
▪ XIITammikuun kilpailu (ilmapistooli ja -kivääri)
▪ Parikilpailu (ilmapistooli ja -kivääri) helmikuussa
▪ Hämeen alueen Mestaruuskilpailut (ilmapistooli ja -kivääri)
▪ Naistenpäivän kilpailut maaliskuussa (ilmapistooli ja -kivääri)
▪ Seuran mestaruuskilpailut huhtikuussa (ilmapistooli ja -kivääri)
▪ Urheiluammunnan peruskurssien välinen kisa P-HA:n ja K-64:n kanssa
▪ Suvisarja CUP osakilpailu ja kotirata(ilmakivääri ja -pistooli)
▪ OSUKSE-CUP ilmakiväärillä kesän aikana
▪ Villen Pytty- ilmapistoolikilpailu lokakuussa
▪ Tapsan taulut –kisa ilma-aseilla marraskuussa
▪ Kinkkukilpailu joulukuussa
o Haulikkokilpailut
▪ Beretta English Sporting cupin osakilpailu.
▪ Avoimet Sporting kilpailut.
o Practical
▪ Kansallinen L2 -kilpailu (1-3 kpl) pistoolipracticalissa
▪ Kansallinen L2- kilpailu Mini Rifle Practicalissa
▪ Kuukausittaiset sisäiset L1 kilpailut pistooli- ja mini rifle practicalissa
▪ IDPA kilpailuja (1-2 kpl)
▪ Steel kilpailu
o Action Air
▪ Kansallinen L2 kilpailu Action Airissa
▪ Sisäisiä viikko- ja kuukausikilpailuja
o Riistamaali
▪ SML:n ruutiaseiden hirvi- ja luodikkokatsastukset
o Pienoiskivääri
▪ Kultahippujen ruutifinaali
▪ Pirkanmaan maakuntasarja tiistaisin, pienoiskivääri
▪ NoSA:n mestaruuskilpailut pienoiskivääri
o Pistooli
▪ Vappuvapaa 50m pistooli toukokuussa
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▪
▪

SVA ry:n Mestaruuskilpailut kesäkuussa
Heinänkaato/Nokian vapaa (2 pv),olympia-, iso-, pienois- ja vakio / 50 m
pistooli heinäkuussa
▪ Kultahippujen ruutifinaali
o Muut kilpailut
▪ TV-Kisa toukokuussa, pienoiskivääri, pistooli ja riistamaali
▪ Järjestetään RES / SVA kilpailuja
▪ Seuraottelut kivääri- ja pistoolilajeissa mm. K-64 - Rihla - NoSA - HlAS P-HA - KaA
▪ Jaostojen välinen XIII –haasteottelu, vuoden mestariampuja /
ampumajaosto
▪ Syyskuun iltakilpailu
▪ Kinkkukisa joulukuussa
▪ Seuraottelut/Maakuntakisat NoSA – P-HA – K-64 – KaA

NOKIAN SEUDUN AMPUJAT ry
Hallitus

