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Nuorisotoiminta
Ampumaurheilukurssi
Ampumaurheilun alkeiskurssi järjestetään lapsille ja
nuorille joka syksy. Ampumaurheilukurssi on tarkoitettu
ensisijaisesti 6-15-vuotiaille. Kurssilla opitaan ammunnan
perusasiat, turvallinen aseenkäsittely ja saadaan uusia
kavereita
kannustavassa
ilmapiirissä.
Jokaisella
kurssikerralla pidetään lyhyt teoriaosuus ja loppuaika
ammutaan päivän teeman mukaisesti. Kurssi on kerran
viikossa, kestää noin puolitoista tuntia illassa ja kotiin saa
lähteä aikaisemminkin jos ei jaksa olla koko aikaa.
Kurssilaisella tulee olla huoltaja mukanaan. Kurssilainen
saa valmiudet jatkaa harrastusta eteenpäin joko kilpaillen
tai harrastaen. Ampumakurssi jatkuu kevätkaudella, joten
alkeet oppinut voi jatkaa ohjatusti säännöllistä harjoittelua.

Koululaisten tutustumiskäynnit
Yläkoulujen ja lukioiden oppilaat käyvät liikuntatunneilla
tutustumassa eri lajeihin, joista ampumaurheilu on yksi
vaihtoehto. Tutustumistilaisuuksissa opetetaan ammunnan
perusasiat ja ammutaan pari tuntia ampumaseuran ohjaajien
valvonnassa ilma-aseilla.

Muu nuorisotoiminta
Ampumaradalla pidetään säännöllisiä harjoituksia nuorille,
jolloin ohjaajat / valmentajat ovat paikalla ja harjoituksissa
on mahdollisuus käyttää ampumaseuran aseita, mikäli ei
omista omaa asetta. He, joilla on omat aseet ja varusteet,
voivat käydä ampumaradalla omatoimisesti harjoittelemassa. Ilma-aserata on käytettävissä ympäri vuoden ja
vuorokauden.
Vuoden
lopussa
järjestetään
ampumakurssin
päättäjäistilaisuus, johon osallistuu koko ampumaseuran
nuoriso ja muutakin seuran väkeä. Tilaisuudessa jaetaan
ampumakurssidiplomit ja palkitaan menestyneitä nuoria
urheilijoita sekä aktiivisia seuran jäseniä
Sinettiseurana pysyminen on seuralle nuorisotoiminnan

kulmakiviä. Siihen perustuen mm. pelisääntökeskustelut
käydään vuosittain ampumakurssilaisten kanssa.

Aikuisharrastajat
Ampumaurheilukurssit aikuisille
Seuran perusajatuksena on tarjota hyvä harrastus kaiken
ikäisille. Seurassa järjestetään avoimia tutustumisiltoja,
joissa esitellään seuran toimintaa ja annetaan mahdollisuus
kokeilla seuran aseilla ammuntaa. Aikuisille suunnatuilla
kursseilla annetaan perusteet omatoimiseen ammunnan
harrastamiseen. Ampumakurssi naisille järjestetään joka
syksy.
Harrastajat
Hämeenlinnan Ampumaseuran aikuisharrastajilla on lähes
poikkeuksetta kaikilla omat aseet ja varusteet. Ilma-aseen
voi tarvittaessa vuokrata seuralta. Radoilla on mahdollisuus
omatoimiseen harjoitteluun kaikkina viikonpäivinä. Lisäksi
järjestetään säännöllisiä yhteisharjoituksia

Kilpailutoiminta
Kultahippufinaali on tärkein vuosittainen lasten kilpailutapahtuma. Seurassa annetaan kaikille kultahippuikäisille
mahdollisuus osallistua Hämeen alueen kultahippukarsintoihin ja sitä kautta itse finaaliin. Ampumakurssilla
opetetaan lapsille ja heidän huoltajilleen kultahippukilpailun säännöt ja toiminta kilpailuissa.

Vuosittain seuran nuorisoa ja aikuisjäseniä osallistuu SMkilpailuihin, aluemestaruuskilpailuihin, veteraanien
mestaruuskilpailuihin ja muihin valtakunnallisiin
kilpailuihin.
Kilpailujen järjestäminen
Hämeenlinnassa on mahdollisuudet järjestää valtakunnallisesti suuriakin kilpailuja. Vuonna 2013 järjestettiin
veteraanien ilma-aseiden mestaruuskilpailut. Ilma-aseiden
Kultahippufinaalit on järjestetty viisi kertaa, viimeksi 2014
ja 2015.

Lisäksi seura järjestää vuosittain kultahippujen aluekarsintoja, ikämiesten ruutiasekilpailuja sekä seuran
mestaruuskilpailuja. Lisäksi osallistutaan mm. kotiradalla
ammuttaviin sarjakilpailuihin, joita järjestetään säännöllisesti ilma-aseradalla.

Seuran jäsenistä löytyy osaavia toimitsijoita. Seura tekee
lisäksi yhteistyötä, toimitsija- ja asiantuntijavaihtoa, mm.
reserviläisten ja muiden lähialueen seurojen kanssa.
Seura huolehtii, että riittävän moni on käynyt eri asteisen
tuomarikorttikoulutuksen, koska se on perustana
säännölliselle kilpailutoiminnalle.

Organisaatio
Ampumaseuran johtokunta 2017
Puheenjohtaja:
Varapuheenjohtaja:
Jäsen / Sihteeri
Jäsen / jäsenkirjuri:
Jäsen:
Jäsen:
Jäsen:
Varajäsen:
Varajäsen:

Jari Mantere
Antti-Pekka Pieskä
Sarita Kukkumäki
Leija Niiles
Kari Niemelä
Seppo Sorri
Timo Hänninen
Petri Leppänen
Pertti Tattari

sähköpostiosoite: hameenlinnanampumaseura@gmail.com
Muita toimijoita:
Toiminnanjohtaja, nuorisovastaava Timo Hänninen
Asevastaavat
Esa Manninen
Timo Hänninen
Kari Niemelä
Ampuma-asekouluttaja
Jukka-Matti Lastunen
Ympäristövastaava:
Harry Manninen
Kiväärijaos
Jari Mantere
Pistoolijaos
Seppo Sorri
Liikkuvamaali
Antti-Pekka Pieskä
Practical
Petrus Murola

Hämeenlinnan Ampumaseuran hallinnosta ja taloudesta
vastaa vuosikokouksessa (syyskokouksessa) valittu
johtokunta. Johtokunnan pääasialliset tehtävät ovat
-

valvoa jaostojen toimintaa
huolehtia seuran taloudesta
tiedottaa tapahtumista ja aktivoida seuran jäseniä
pitää yhteyttä Suomen Ampumaurheiluliittoon ja
aluejaostoon
laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio

Lasten huoltajat
Lasten huoltajat pidetään ajan tasalla mm. laatimalla
pelisäännöt. Lisäksi huoltajia kannustetaan osallistumaan
ampumaohjaajakursseille.
Seuran jäsenistö
Seuran asioihin voidaan vaikuttaa tekemällä aloitteita
johtokunnalle ja osallistumalla sääntömääräisiin
kokouksiin.

Ampumaradat
Ilma-aserata
Puusepänkadulla on 124-paikkainen ilma-aserata sekä
liikkuvan maalin rata. Elektroniset taululaitteet ovat tulossa
vuoden 2017 lopulla.
Ruutilajit
Ahveniston ampumaradalla
- 50-paikkainen pienoiskiväärirata (50m matka) .22 cal
- 40-paikkainen pistoolirata (25m matka) .22 ja .32 cal

Ammunnan lajit seurassa
Kivääri, pistooli, liikkuva maali ja practical

Talkootoiminta
Ratojen siivoukset ja ylläpitokunnostukset tehdään
talkoovoimin. Säännöllisen kilpailutoiminnan mahdollistaa

seuran jäsenten aktiivinen talkootyö.

Eettiset linjaukset
-

Kaikilla tasapuoliset mahdollisuudet harrastaa
Laaditaan pelisäännöt lasten ikäryhmissä ja lasten
vanhempien kanssa
Kannustetaan kaikkia taitotasosta riippumatta
Joukkuevalintoja koskevat säännöt laadittu
Päihteiden käyttö ampumaradalla kielletty
Kaikki palkitaan lasten ampumakurssien
leikkimielisissä kilpailuissa tasapuolisesti

Visio
Hämeenlinnan Ampumaseura on menestyvä seura, jolla on
suorituspaikat kunnossa, ja sekä aktiivisia harrastajia että
menestyviä kilpa-ampujia kaikissa ikäryhmissä. Seuralla on
riittävästi valmentajia ja toimihenkilöitä, joita innostetaan
jatkamaan ja muistetaan kiittää. Seura tekee aktiivista
nuorisotyötä sinettiseurahengessä ja jäsenmäärä on
jatkuvassa kasvussa.

