
Yhdessä vahvemmiksi – vastaa seurakyselyyn ja tuo seuranne näkemys ampumaurheilun kehittämiseen 
 
Ampumaurheiluliitto täyttää sata vuotta vuonna 2019. Haluamme kohdata tulevaisuuden entistä 
yhtenäisempinä ja vahvempina. Nyt pääset antamaan suoraa palautetta liiton toiminnasta. Seuroille 
suuntaamamme kyselyn tarkoituksena on selvittää, miten Ampumaurheiluliiton toimintaa pitäisi kehittää, 
jotta pystyisimme parhaalla mahdollisella tavalla tukemaan seurojamme ja niiden toimintaedellytyksiä sekä 
yhdessä kehittämään mahtavaa harrastustamme.  
 
Toivomme viisastuvamme erityisesti siinä, millaisissa erilaisissa tilanteissa seuramme ovat tällä hetkellä, 
millaisia tulevaisuuden suunnitelmia seuroilla on ja millaisia asioita kehittymisen tueksi kaivataan. Mitkä 
nykyisistä palveluista koetaan tärkeiksi, mistä ehkä voidaan luopua ja ottaa tilalle jotain parempaa. Jotta 
kaikkien seurojen ääni saadaan kuuluville, toivomme vastauksia jokaisesta seurasta.  
 
Samalla kysely tuottaa pohjatietoa seuran omien kehittämistoimien tukemiseen ja antaa mahdollisuuksia 
laittaa hyväksi havaittuja toimintatapoja kiertämään muillekin seuroille. 
 
Käytä siis hetki aikaa ja keskustele mielellään kysymyksistä seuranne hallituksessa tai vaikka isommallakin 
porukalla ennen vastaamista. Samalla voitte avoimesti keskustella oman seuranne kehittämisestä ja saada 
siihen ehkä uusia ideoita.  
 
Kaikkien vastanneiden seurojen kesken arvotaan 3 kpl Viking Linen lahjakorttipaketteja Tukholman-
risteilylle. Yksi lahjakorttipaketti sisältää riittävän määrän lahjakortteja, jotta koko seuran hallitus 
puolisoineen pääsee matkaan. 
 
Pääset vastaamaan kyselyyn osoitteessa https://goo.gl/forms/IHvI3OgWr5gu7F3p1  
 
Vastaathan kyselyyn viimeistään 17.4.! Ensimmäisiä tuloksia saadaan tällöin jo liittovaltuuston kokoukseen 
huhtikuun lopussa. 
 
 
Eikö lisenssikortti tullut perille? 
 
Liittoon on tullut jonkin verran palautetta siitä, että vuodenvaihteen tienoilla kilpailulisenssin 2017 
maksaneista kaikki eivät ole saaneet lisenssikorttiaan. Jos olet maksanut kilpailulisenssin joulukuussa 2016 
tai tammikuussa 2017 eikä lisenssikorttia ole vielä näkynyt, ilmoita siitä liiton toimistoon 
kirsi.kankaanmaki@ampumaurheiluliitto.fi, niin tiedämme tilata sinulle uuden kortin. Yritämme selvittää 
syytä ongelmaan.  
 
 
Asedirektiivi on hyväksytty, kansallinen soveltaminen alkaa 
 
Uudet säännöt tiukentavat paukkupatruuna-aseiden ja puutteellisesti deaktivoitujen aseiden valvontaa. 
Säännöt vaativat lisäksi kansallisen tason valvontajärjestelmien perustamista aselupien myöntämistä ja 
uusimista varten. Euroopan parlamentti hyväksyi uudet säännöt 14. maaliskuuta. 
 
Parlamentin jäsenet hyväksyivät asedirektiivin äänin 491 puolesta, 178 vastaan ja 28 tyhjää. Parlamentti ja 
neuvosto pääsivät direktiivin yksityiskohdista alustavaan sopuun viime joulukuussa. 
 
– Parlamentti on tehnyt direktiiviin merkittäviä parannuksia. Muutokset, jotka hyväksyttiin nyt, vastaavat 
turvallisuuskysymyksiin, mutta kunnioittavat luvallisten aseiden käyttäjien oikeuksia, sanoi esittelijä Vicky 
Ford (ECR, Yhdistynyt kuningaskunta) parlamentin tiedotteessa. 
 



Ampumaurheiluliiton toiminnanjohtaja Risto Aarrekivi sanoo, että saatujen tietojen mukaan 
urheiluammunta-perusteella kaikki lajit voinevat jatkaa toimintaansa. 
 
Neuvoston on vielä hyväksyttävä uudet säännöt ennen kuin ne astuvat voimaan. Jäsenmailla on tämän 
jälkeen 15 kuukautta aikaa saattaa uudet säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöä ja 30 kuukautta aikaa 
luoda arkistointijärjestelmät ampuma-aseiden jäljittämiseksi ja tunnistamiseksi. 
 
– Ratkaisevaa on se, mitä kansallinen lainsäädäntö nyt tekee. Kun EU:ssa kirjoitetaan sisältö puhtaaksi, 
meidän tulee huolehtia siitä, että termit tulee kirjoitettua oikein ja tarkasti. Ampumaurheiluliitto toivoo 
muiden järjestöjen tavoin, että kansallinen implementointi tehdään yhteistyössä, kuten ministeri Paula 
Risikko ja virkamiehet ovat luvanneet. Silloin vältyttäisiin karikoilta, joita matkan varrella on ollut. Toivon 
mukaan Suomessa ei lähdetä yltiöpietistisiin laki- ja sääntömuutoksiin, koska meillä on jo varsin tiukka 
aselainsäädäntö ja osa nyt säädetyistä jo voimassa, Aarrekivi sanoo. 
 
Lue lisää… 
 
 
SAL:n 100-vuotisjuhlavuoden ideat 
 
Ampumaurheiluliitto täyttää sata vuotta 2019. Nyt voit ottaa osaa juhlavuoden suunnitteluun ja ideointiin 
täyttämällä liiton verkkosivuilla olevan lomakkeen. Voit ideoida kilpailuja tai tapahtumia, joita voivat 
järjestää esimerkiksi seurat tai alueet.  
 
Täytä siis lomake ja lähetä se Ampumaurheiluliittoon! Lomake löytyy etusivun ”nostoista”. 
 
Lue lisää… 
 
 
Uudet säännöt on hyväksytty 
 
Ampumaurheiluliiton hallitus hyväksyi 15. maaliskuuta pitämässään kokouksessa seuraavat uudet säännöt: 
ISSF-lajien tekniset säännöt, kivääri, pistooli, haulikko, liikkuva maali, sporting ja practical. 
 
Lisää aiheesta… 
 
 
Suomi sai kaksi joukkuepronssia EM-Mariborista 
 
Suomi saavutti kaksi joukkuepronssia ilma-aseiden EM-kilpailuista, jotka pidettiin 6.-12. maaliskuuta 
Slovenian Mariborissa. Mitalit tulivat miesten liikkuvan maalin normaali- ja sekajuoksuista. Lisäksi Suomi sai 
yhden finaalipaikan, kun Cristian Friman ja Marianne Palo ampuivat ilmakiväärin (pojat ja tytöt) 
sekajoukkuekilpailussa. Suomi oli finaalissa lopulta hienosti viides. 
 
Lue lisää… 
 
 
Seuraava ylituomarikurssi la 13.5. 
 
Seuraava ylituomarikurssi järjestetään Tampereella lauantaina 13. toukokuuta. Kurssi järjestetään 
kiväärissä, pistoolissa, haulikossa, liikkuvassa maalissa ja mustaruudissa, mikäli osallistujia ilmoittautuu 
vähintään kuusi henkilöä/laji. 
 



Kurssille voivat ilmoittautua entiset ylituomarit, joiden kortin voimassaolo on päättynyt 2014 tai 
myöhemmin, ja I-luokan tuomarit, joilla on käytännön kokemusta tuomaritehtävissä sekä vähintään kolme 
vuotta voimassa ollut ja viisi merkintää sisältävä kyseisen lajiryhmän I-luokan tuomarikortti, jonka 
voimassaolon umpeutumisesta ei ole kulunut yli vuotta. 
 
Ilmoittautumiset kirsi.kankaanmaki@ampumaurheiluliitto.fi tai 0400 930 527. Ilmoita nimesi lisäksi seurasi 
ja laji, johon osallistut. 
 
Uudet lajisääntökirjat (kivääri, pistooli, haulikko ja liikkuva maali) olivat hallituksen kokouksessa 
hyväksyttävinä 15. maaliskuuta. Uudet sääntökirjat pyritään saamaan painosta ennen ylituomarikurssia. 
 
Kilpailutoiminnan yleissäännöt ja ohjeet KY/2017 menee hallitukseen ja edelleen liittovaltuustoon 
huhtikuussa.  
 


