
 
 
HAMINAN AMPUMASEURA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023 
 
 
 
Yleistä 
 

Haminan Ampumaseura ry on jatkanut hyvin alkanutta suuntausta nuorten ja 
uusien harrastajien aktivoinnissa. Ilma-asekoulun hyvään menestykseen on 
vaikuttanut jäsenten hyvä näkyvyys ja menestyminen kansallisissa ja 
kansainvälisissä kilpailuissa.  

 
Rata-asioiden kanssa seura on paininut ja joutuu painimaan jatkossakin, jotta 
harrastusolosuhteet säilyvät kaikilla radoilla hyvinä. Vallinmontun kohtalo 
näyttää heikolta ja rata on hyvinkin tärkeä 50m ampumalajeja kohtaan. 

 
Ampumakoulun kautta radoille on saatu uusia harrastajia. Ampumakouluja 
tullaan järjestämään jatkossakin ja seuran tulee panostamaan mainontaa eri 
medioissa. Seuran näkyvyyttä parantamalla voidaan markkinoida 
ampumaurheilua paremmin uusille ja vanhoille jäsenille ja saada sitä kautta 
lisää aktiiviharrastajia mukaan. 
 
Aktiivitoimijoiden määrä on ollut pieni mutta tehokas. Toimitsijoita pyritäänkin 
kouluttamaan lisää, jotta vastuu jakautuisi leveimmille hartioille. 
 
Lauantaina 22.4 järjestetään seuran 100-vuotisjuhlat Haminan 
upseerikerholla. HAS 100v-juhlakilpailut järjestetään kisakallion 
urheiluopistolla tammikuussa 2023. Kilpailut tulevat olemaan samalla EM-
näyttökilpailut. 
 
 
  

 
       
TAVOITTEET 
 
 

Nykyisten suorituspaikkojen ja kaluston ylläpitäminen ja kehittäminen. 
Mainonnan ja markkinoinnin lisääminen ja toimitsijoiden kouluttaminen. 
 
Uusien normien ja säädösten mukainen hallinon nykyaikaistaminen on 
aloitettu ja jatkuu edelleen.  

 



Tavoitteena on saada vielä enemmän osallistumisia kansalliseen ja 
kansainväliseen kilpailutoimintaan Suomen Ampumaurheiluliiton lajeissa, sekä 
tukemalla näihin kisoihin heidän osallistumistaan ja siten saavuttamalla hyvää 
näkyvyyttä. 

 
Pyrimme järjestämään tilikauden ainakin kaksi valmennusleiriä 
Urheiluopistolla, joihin toivomme runsasta osanottoa. 
 
Tavoitteena on myös käynnistää pitkän ajan jälkeen firmojen puulaaki 
ammunnat uudelleen. Tätä varten laaditaan erillinen suunnitelma. 

 
 
 

 
KILPAILUTOIMINTA 

 
Osallistumme järjestämään EM näyttökilpailuja ja Grand Prix of Leppa.fi  
kilpailun järjestelyihin. 

 
Maksamme osallistumismaksut ja matkakustannukset Suomen 
Ampumaurheiluliiton alaisiin SM-kilpailuihin ja aluemestaruuskilpailuihin. 
 
Tulemme järjestämään seuran mestaruuskilpailut ja erilaisia sarjakilpailuja 
lajijaostojen suunnitelmien mukaan. 
 

  
      
KOULUTUS- JA VALMENNUSTOIMINTA 

 
Tuemme mahdollisuuksien mukaan seuran toimihenkilöiden kouluttautumista 
tavoitteenamme saada ammattitaitoista henkilöstöä toimintaan mukaan lisää. 
 
Pyrimme valmentamaan ampujia oman ilma-asekoulun ja ohjattujen 
harjoituksien lisäksi Urheiluopistolla kaksi kertaa vuodessa järjestettävillä 
leireillä. Pyrimme tukemaan nuorten sekä valmennusvastuussa olevien 
osallistumista leireille taloudellisesti. 
 
 

TIEDOTUS 
 

Seuran tapahtumista tiedotetaan seuran internetsivuille 
 ( www.haminanampumaseura.fi ), seuran ilmoitustauluilla (Kokkokallio). 
Lisäksi tärkeimmät tiedotteet julkaistaan myös paikallisessa lehdessä.  
 



 
 

TALOUS 
 

Seuran talous nojaa vahvasti jäsenmaksuihin. 
Kaupungilta saatujen tukien pienentyminen aiheuttaa paineita nostaa hintoja 
suorituspaikkojen kustannuksien kattamiseksi. 
Ratamaksuilla katetaan osin ampumatarvikkeiden ja ratojen kalustoa koskevia 
menoja ja huoltokorjauksia, jotta niiden käyttäjille ei tulisi näistä ylimääräisiä 
muita kustannuksia. 
Maailmanlaajuinen pandemia on osoittanut, että ratojen ja tilojen 
puhtaanapitoon pitää satsata myös jatkossakin, jotta kaikilla olisi turvallinen ja 
terveellinen käyttökokemus. 
Markkinoinnin ja mainonnan lisäämisellä ja kehittämisellä pyritään saamaan 
kunniakas 100-vuotias seura uuteen nousuun ja sen mukaan myös uusia 
innokkaita jäseniä jatkamaan seuran toimintaa.  
 
Haminan Ampumaseura ry 
Hallitus 
 


