UPSEERIEN AMPUMAYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2020
1. HALLINTO JA JÄSENISTÖ
1.1 Hallinnon ja toiminnan kehittäminen
 Laaditaan hallituksen vuosityösuunnitelma
 Kannustetaan alaosastoja laatimaan osaltaan toimintakertomukset tukemaan yhdistyksen
toimintakertomuksen koostamista
 Jatketaan alaosastorakenteen kehittämistä kehottaen/kannustaen ei aktiivisia alaosastoja
liittymään aktiivisempiin alaosastoihin
1.2 Jäsenistöä palvelevan toiminnan tukeminen ja kehittämisprojektin päätösten
toteuttaminen
 Tuetaan jäsenistön valmentaja- ja toimitsijakoulutusta
 Tiedottamisen pääkanava on uay.fi –kotisivut, joiden kehittämistä jatketaan palvelemaan
paremmin koko jäsenistöä; kehotetaan alaosastoja päivittämään omia sivujaan sekä
antamaan kehittämisehdotuksia ja palautetta yhdistyksen sivujen kehittämiseksi
 Selvitetään erilaisten jäsentapahtumien toteuttamismahdollisuuksia
 Selvitetään elektronisten ampumalaitteiden hankintaa (MegaLink; SiusAscor, InBand,
Noptel, Scatt, joku muu) korvaamaan käytössä olevat Noptel-laitteet
 Jatketaan alaosastojen tukemista maksamalla kilpailujen järjestämisiin liittyviä kuluja
kuitteja vastaan.
 Palkitaan uuden perinteen luova alaosasto
 Tuetaan kadetteja kouluttavien joukko-osastojen yhteydessä toimivia alaosastoja kadettien
ampumatoiminnassa (kadettien aktivointi kuukausittaiseen kilpailutoimintaan ja
alaosastokilpailuihin)
 Jatketaan alaosastojen aktivointia ja tuetaan uusien toimihenkilöiden rekrytointia.
Kannustetaan valmistuvan kadettikurssin upseereita ottamaan vastaan alaosastojen
toimihenkilöhenkilötehtäviä. Tätä varten yhdistys järjestää toimihenkilökoulutusta sitä
pyydettäessä ao tehtävistä suoriutumiseen
 Jatketaan alaosastokilpailutoiminnan ja kilpailukokonaisuuksien kehittämistä
 Kannustetaan alaosastoja kehittämään paikallisen tason yhteistyötä SAL:n seurojen ja
muiden ampumaharrastusta tukevien yhdistysten/vast kanssa ja kannustetaan jäseniä
liittymään paikallisiin ampumaseuroihin
 Jatketaan aktiivien palkitsemista antamalla Noptel-laitteet sekä liikkuvan maalin laitteen
vuodeksi käyttöön

2. KILPAILUTOIMINTA
 Toteutetaan yhdistyksen mestaruuskilpailut:
o Ilma-asemestaruuskilpailut marras-joulukuussa; paikka avoin
o Kesämestaruuskilpailut ml maastoammunta Hämeenlinnan Hätilän ja Lahden
Hälvälän ampumaradoilla 10. - 12.8.2020
o Practical-mestaruuskilpailut; Santahamina 12.9.2020
o Alaosastokilpailut 1.1 - 31.12.2020
 Asetetaan joukkue UAY - Viro-otteluun, Suomi, 11. – 13.8.2020 Hälvälä
o pyritään toteuttamaan Viro-ottelun kilpailujoukkueen henkilökierto
 Osallistutaan muuhun kilpailutoimintaan
o Ammunnan Sotilas SM-kilpailut 2020, peruttu PE:n päätöksellä
o Varuskuntien ampumamestaruuskilpailut
3. YHDISTYKSEN 100-VUOTISJUHLATAPAHTUMAT
 Alaosaston suunnittelemat ja toteuttamat ”UAY 100-vuotta” -toimintatapahtumat
 UAY 100-vuotta juhlapäivä sunnuntaina 6.12.2020 Helsingissä
 Historiikin julkaisu 6.12.2020
4. TIEDOTTAMINEN JA MUU TOIMINTA
 Vuosikirjan 2020 toimittaminen
 Vuosikirjan 2021 painatus päätetään erikseen
 Kiertokirjeiden ja muun ajankohtaisen informaation julkaisu uay.fi –kotisivuilla sekä
henkilökohtaisilla sanomilla ainakin alaosastojen puheenjohtajille ja sihteereille sekä
JÄSERI:n avulla suoraan jäsenille
 Jäsenien sähköpostiosoitteiden kerääminen siten, että jäsenmaksut saadaan sähköpostilla
suoraan kullekin jäsenille
 Hallituksen kokousajankohtien tiedottaminen sekä hallituksen päätösten tiedottaminen
UAY:n nettisivuilla
5. YHDISTYKSEN TALOUS
Yhdistyksen talousarvio toimintavuodelle 2020 on liitteenä 1.

