SUOMUSSALMEN URHEILUAMPUJAT

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016
TOIMINTA-AJATUS
Yhdistyksemme toiminnan tavoitteena on tarjota kaikille urheiluammunnasta kiinnostuneille tilaisuus harrastaa lajia yhdistyksen toiminnassa olevissa ammuntamuodoissa. Tuemme jäseniemme osallistumista ja
kilpailemista eri tasoisissa tapahtumissa yhdistyksen hallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Jäseniemme
toivotaan ottavan osaa erilaisiin seuran järjestämiin harjoitus- ja koulutustilaisuuksiin, joissa opastetaan
oikeiden ampumasuoritusten lisäksi aseiden turvallista käyttöä niissä lajeissa, jotka kuuluvat seuran lajeihin.
HALLITUS
Yhdistyksen puheenjohtajana toimii syykokouksessa valittava puheenjohtaja. Hallituksessa toimii puheenjohtaja ja 8 jäsentä. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan. Tehtävät hallituksessa on jaettu useammalle toimijalle: sihteerille, rahastonhoitajalle ja jäsenasioidenhoitajalle. Nämä toimijat voivat tulla myös hallituksen
ulkopuolelta. Kirjanpidon tehtävät on ulkoistettu tilitoimistolle. Hallitus toimii koko jäsenistön parhaaksi ja
ylläpitää ampumaharrastusta alueella. Hallituksen jäsenet ovat vapautettu hallituksessa toimimisen aikana
Suomussalmen urheiluampujien jäsenmaksusta korvauksena yhdistyksen eteen tekemästään
vapaaehtoisesta ja palkattomasta työstä.
Yhdistyksen hallitus toimii kaikkien jaostojen ylläpitäjänä, ampumaharrastukseen tarvittavien ampumaratojen
lupien hallinnoijana ja luvankäytön ohjaajana sekä edustaa yhdistystä ulospäin ampumaurheilua koskevissa
asioissa.
Hyvän hallitustyöskentelyn takaa aktiivinen osallistuminen hallituksen kokouksiin ja asioiden käsittelyyn kokouksessa. Hallituksen asioita ei käsitellä enää uudestaan sähköpostitse kokouksesta poissaolleiden kanssa.
Hallituksen jäsen on velvoitettu ilmoittamaan etukäteen esteellisyydestään osallistua kokoukseen. Hallitus
pyrkii noudattamaan hyvän yhdistyksen hallinnon periaatteita kaikessa toiminnassaan.
JAOSTOT JA NIIDEN TEHTÄVÄT
HAULIKKOJAOSTO: skeet, metsästyshaulikko, kansallinen trap, matsästystrap
HIRVENHIIHTOJAOSTO: hirvenjuoksu, hirvenhiihto, SML:n hirvi ja luodikko
KIVÄÄRIJAOSTO: 50m. ja 300m. kiväärilajit, ilmakivääri
PISTOOLIJAOSTO: 25m. ja 50 m. pistoolilajit, ilmapistooli, ilma-olympiapistooli
URHEILUJAOSTO: muu yhdistyksen yhteinen urheilutoiminta
Jaostojen tehtävä on itsenäisesti ylläpitää omaa toimintaansa harjoitusten osalta ja kilpailujen järjestämisessä. Jaostot vastaavat toiminnastaan yhdistyksen hallitukselle. Jaostojen puheenjohtajan rooli on tärkeä
jaoksen toiminnan toteutuksessa.
Ampumaratojen kunnosta ja turvallisuudesta vastaavat jaostojen puheenjohtajat ja ratojen nimetyt vastuuhenkilöt, joiden yhteystiedot tulee löytyä radoilta. Radoilla tulee olla turvallisuusohjeet ja näiden laatiminen
on jaoston vastuulla. Radat on tarkistettava heti keväällä ennen kilpailukautta ja mahdolliset puutteet korjattava. Jaostojen oma talkootoiminta kirjataan jäsentiedotteeseen, jotta mahdollisimman moni pääsisi osallistumaan. Lisäksi talkootoiminnasta jaostot tiedottavat yhdistyksen nettisivuilla.
Jaostot tekevät esitykset hallitukselle yhdistykselle hankittavista materiaaleista, korjaustarpeista yms.
Suuremmat hankinnat huomioidaan talousarviossa seuraavalle vuodelle. Jaostojen laatimat toiminta- ja
taloussuunnitelmat toimitetaan sihteerille hyvissä ajoin ennen syykokousta (lokakuun 31.10. mennessä).
Jaostojen tulisi osallistua varainhankintaan ja jäsenhankintaan. Jäsenhankinnassa on huomioitava aselain
asettamat edellytykset.
Jaostot vastaavat omista radoistaan tekemänsä suunnitelman mukaisesti. Ratapäiväkirjat on oltava jokaisella
radalla. Yhteeveto kävijöistä ja radan toiminnasta toimitetaan sihteerille vuoden loppuun mennessä.
Ratapäiväkirjoissa tulee erotella nuorten osuus sekä koulutus- että kilpailutoiminta.
KILPAILUTOIMINTA
Kilpailutoiminta on nähtävissä yhdistyksen nettisivuilla sekä SAL:n kilpailukalenterissa. Kilpailutoiminnasta

ilmoitetaan radoilla olevilla ilmoitustauluilla, yhdistyksen kotisivuilla ja Ylä-Kainuu lehdessä tarpeen mukaan.
Tammikuun jäsentiedotteessa ilmoitetaan tiedossa olevat seuran omat kilpailut. Tiedottamisesta ja järjestelyistä vastaavat jaostot.
Osallistutaan eri tasoisiin kilpailuihin kaikissa toimintaamme kuuluvissa lajeissa.
Hallitus on asettanut toiminnalle seuraavat tavoitteet:
o
o
o

Saada edustuksia kansainvälisiin kilpailuihin sekä niissä menestyminen
Saavuttaa SM-kilpailuissa 5 - 10 mitalisijoitusta
Menestyä Pm-, Alm- ja PSM -kilpailuissa vähintään samoin kun aiempina vuosina

Yhdistys tukee kilpailijoita matkakorvausten ja osanottomaksujen muodossa kaikkien toiminnassa olevien lajien osalta hallituksen tekemien päätösten mukaisesti.
KOULUTUSTOIMINTA
Koulutustoiminnassa tulee ottaa huomioon aselain vaatimukset ampuma-asekouluttajista. Ampumaasekouluttajat tekevät pyynnöstä lain edellyttämiä lausuntoja poliisille, jotka voivat olla maksullisia, he eivät
ole sanan varsinaisessa merkityksessä kouluttajia. Erillisestä yksittäisen harrastajan koulutuksesta tulee sopia erikseen jaostojen kanssa.
Talousarviossa on varattu määräraha erilaisiin koulutustapahtumiin. Jaostot suorittavat omien lajiensa osalta
turvalliseen aseenkäyttöön ja oikeisiin ampumasuorituksiin kuuluvaa koulutusta, sekä valvovat että eri ratojen
käyttö- ja varomääräyksiä noudatetaan.
Jäsenet seuraavat itse tarvittavista tuomarikursseista, joita kilpailuihin osallistumiset edellyttävät. Yhdistys ei
järjestä tuomarikursseja. Tuomarikortin saaminen edellyttää SAL:n jäsenyyttä. Jäsenen on itse huolehdittava
voimassa olevasta tuomarikortista. Eri lajeissa on erilaiset vaatimukset tuomarikorttien suhteen. Skeetin IIluokan tuomarikortti on oltava jokaisella lajia ampuvalla. Pistoolin SM-kilpailuihin osallistuvalle tulee olla
vähintään II-luokan tuomarikortti M, M50 ja N-sarjoissa.
Osallistutaan kiinnostuksen ja tarpeen mukaan SAL:n ja Pohjois-Pohjanmaan ampumajaoston järjestämiin
koulutustilaisuuksiin.
Ilma-aseammuntaa esitellään yhdistyksen resurssien rajoissa koululaisille sekä tarjotaan yrityspuulakin
muodossa mahdollisuutta tutustua ampumaurheiluun yhteistyössä eri jaostojen kesken.
TALKOOTOIMINTA
Talkootyö on osa toimivaa yhdistystä, ilman sitä ei yhdistys pysty toimimaan. Kuitenkaan talkootyöhön ei
voida ketään pakottaa. Talkootyönä hoidetaan yhdistyksen hallinnolliset tehtävät, nettisivusto, jäsenrekisteri,
harrastus- ja kilpailutoiminta. Ostopalveluna hoidetaan yhdistyksen kirjanpito.
Talkootyö ei saa kuormittaa jatkuvasti samoja henkilöitä. Siksi yhdistyksen tehtäviä ja vastuualueita jaetaan
eri henkilöille ja kiertoa eri tehtäviin tulee olla. Jaostojen tulee toimia yhteistyössä keskenään. Talkootyöhön
voi osallistua koko perheen voimalla ja ottaa myös lapset mukaan toimintaan.
URHEILIJASTIPENDIT
Yhdistys ei jaa stipendejä verotuksellisista syistä, eikä yhdistykselle voi osoittaa yksittäiselle urheilijalle tarkoitettuja stipendejä. Urheilija sopii näistä urheilijarahastojen kanssa. Kaikki stipendit ovat verotettavaa tuloa
ja siksi ne hoidetaan rahastojen kautta. Yhdistys lakkautti vuoden 2015 alusta stipenditilin. Kaikki
yhdistykselle tulevat rahat ovat koko yhdistyksen käytettävissä. Yhdistys voi myöntää urheilijalle harjoitusapurahaa, joka korvaa harjoittelusta aiheutuneita kustannuksia ja tätä maksetaan ainoastaan kuitteja vastaan.
MUU TOIMINTA
Yhteistoimintaa eri järjestöjen ja yhdistysten kanssa pyritään kehittämään mm. metsästysseurojen kanssa.
Ampumaseuran toimintaan liittyy yhteistyö eri viranomaisten kanssa. Ammuntaan tutustumista tarjotaan
paikallisille yrityksille erilaisten teemapäivien muodossa.
Yhdistyksellä on haasteellisena tavoitteena saada mukaan erityisesti nuoria ja naisia. Nuorten osallistumista
korostetaan harrastuksen jatkuvuuden vuoksi. Yhdistyksen tulisi kehittää toimintaa nuoria kiinnostavaan
suuntaan ja etsiä keinoja tämän toteutumiseen.

Jäsentiedote ja –maksut lähetetään tammikuussa. Nämä lähetetään sähköisesti kaikille niille, joiden sähköposti löytyy jäsenrekisteristä. Jäsenen itsensä on tärkeää pitää omat yhteystiedot ajantasalla. Yhdistys ei
lähetä maksumuistutuksia ja hallitus katsoo maksamattomat jäsenet eronneiksi 6 kuukauden kuluttua
eräpäivästä yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.
Haverisen 50 m. rata vaatii korjausta: rata tulee tukea romahtamiselta. Korjaus on halvempaa jos pystytään
toteuttamaan talkootyönä. Pistooli- ja kiväärijaostot vastaavat korjauksesta. Haulikkorsalle suunnitellaan sosiaalitiloja ja niiden suunnitelusta ja esittelystä vastaa haulikkojaosto. Tilojen toteutusta pyritään toteuttamaan
talkoovoimilla ja yritysten avustuksella, sekä haetaan muita mahdollisia avustuksia.
Haulikkoradan ja pienoiskivääriradan ympärille asennetaan kylttejä tiedoksi ampumaradasta, mahdollista aidoittamista suunnitellaan yhdessä kunnan ja maanomistajan kanssa.
Yhdistyksen 50-vuotisjuhlavuosi on vuonna 2016. Juhla pidetään 11.6.2016. Juhlavuonna pidetään jokaisen
jaoston juhlakilpailut, joista jaostot vastaavat. Myös muuta toimintaa kehitetään juhlavuoden tiimoilta.
MAKSUT
Kilpailuihin osallistumisen ja matkakorvausten maksuperusteet sijoittumisten osalta päättää hallitus. Yhdistyksen kautta ei välitetä patruunoita.

Jäsenmaksu

Aikuiset
Nuoret(alle 18 v)
SAL:n jäsenmaksu
SML:n jäsenmaksu
Matkakorvaukset hallituksen kokoukset
Kilpailumatkat, yksin
Kilpailumatkat, useampi
	
  

20,00 €
5,00 €
26,00 €
12,00 €
0,25 €
0,12 €
0,07/henkilö

Taulu ja kiekkomaksut, hinnat hallituksen päätöksen mukaiset, nähtävä radoilla
	
  

Talousarvio 2016
Km-korvaukset
-3500 €
Poistot koneista ja kalusteista
0 €
Toimistovuokra Kauppakatu
-120 €
Toimistokulut
-200 €
Postitus- ja rahtikulut
-150 €
Kopiointikulut
-150 €
Pankkimaksut
-200 €
Puhelinkulut
-300 €
WWW-kulut
-1000 €
Kokous- ja neuvottelukulut
-100 €
Ilmoituskulut
-285 €
Valmennus-, koulutus- ja kurssimaksut
-100 €
Jäsenmaksut: SAL,SML, Kainuun liik.
-2000 €
Lupamaksut
0 €
Muistamiset, juhlat
-1000 €
Vakuutukset
-150 €
Ampumaratakulut (kalusto tarvikkeet huol-500 €
to)
Taulu-, kiekko- ja harjoitusvälinekulut
-2015 €
Kirjanpitokulut
-500 €
Kilpailujen osallistumismaksut
-3000 €
Sähkö
-150 €
Kilpailujen järjestämis- ja palkintokulut
-550 €
Muut sekalaiset kulut
-200 €
Urheilijan harjoitusapurahat
-700 €
Kulut yhteensä
-16870 €
Jäsenmaksutulot
5000 €
Avustukset
3000 €
Talkootuotot
200 €
Vuokratulot
0 €
Korkotuotot
320 €
Taulu ja kiekkotuotot
2500 €
Rata- ja laitemaksut
150 €
Kilpailutuotot
2000 €
Muut tuotot
500 €
Tuotot yhteensä
13670 €
Tilikauden yli/alijäämä
-2780
PYSYVÄT VASTAAVAT
	
  
	
  
Toimistokalusto
790
Pistoolirata
10900
Pienoiskiväärirata
12350
Haulikkorata
22050
Hirvenhiihto
500
Peräkärry, kuomullinen
1200
Ilma-aserata
2000

Poistot
Pysyvät vastaavat yhteensä

0
49790

Suomussalmella 30.10.2015

Hallitus

