
 

  

Ampumaurheiluliiton Uutiskirje 1/2017 

Palauta seurailmoitus 15.2. 

mennessä! 

Suomen Ampumaurheiluliitto ja alueet keräävät 

seuratoimintakyselyllä tietoja seurojen 

toiminnasta vuonna 2016. Tiedot ovat tärkeitä 

toiminnan mittareita ja kertovat 

ampumaurheilutoiminnan laajuudesta Suomessa 

niin seuroille itselleen kuin myös liitolle. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö velvoittaa 

lajiliittoja ja sen seuroja antamaan tarvittavat 

tiedot toiminnoistaan, siksi vuosi-ilmoitus 

tarvitaan. Ne ovat myös tärkeä perustelu seuran 

ja liiton hakiessa liikuntajärjestöille 

myönnettäviä avustuksia kunnilta tai Opetus- ja 

kulttuuriministeriöltä. 

Tietojen tulee olla yhteneväiset niin kuntien kuin 

liitonkin suuntaan, koska tietoja tarkistellaan ja 

kysellään myös liitoltakin. Erinomaisen tärkeää 

on, että nuoriso (lasten ja nuorten)- ja 

harrastepuolen tiedot sekä erilaiset 

tapahtumatiedot ovat myös mukana samoin 

kuin koulutuksiin liittyvät tiedot. 

Toivottavaa on myös eri lajien 

harrastajamäärien erittely. 

Seuroja pyydetään vastaamaan vuosi-

ilmoitukseen 15.2. mennessä. Kaikkien 

määräpäivään mennessä vastanneiden seurojen 

kesken arvomme yhdelle seuralle kahden 

hengen osallistumisen SAL:n 

ohjaajakoulutukseen. 

Ohjeet rekisteröitymiseen tästä.  

  

Jaostokirje 

Ampumaurheiluliiton hallitus valitsi 12. 

tammikuuta pitämässään kokouksessa 

valiokunnat ja lajijaostot vuodeksi 2017 ja SAL:n 

alueiden kokoukset valitsivat syksyllä 2016 

aluejaostojen jäsenet vuodeksi 2017. 

Toivotamme kaikki uudet jäsenet tervetulleeksi 

liiton toimintaan! 

Olemme päivittäneet liiton nettisivuille 

liittovaltuuston jäsenet, liittohallituksen jäsenet, 

valitut valiokunnat ja lajijaostot sekä 

aluejaostojen jäsenet niiltä osin kuin tiedot on 

lähetetty liittoon. 

Pyydämme valittuja olemaan yhteydessä 

liittoon, mikäli tiedot ovat puutteellisia tai mikäli 

osoitetiedoissa on tapahtunut, tai tulee 

lähiaikoina tapahtumaan, muutoksia tai jos 

tiedoista puuttuu puhelinnumeroita ja 

sähköpostiosoitteita (tai niissä on esim. 

lyöntivirheitä). Ilmoittakaa oikeat tiedot liiton 

toimistoon sähköpostilla 

anne.lantee@ampumaurheiluliitto.fi 

mahdollisimman pikaisesti. 

Matkakorvaukset ja päivärahat 2017 

Mikäli jaostojen ja valiokuntien kokouksista 

maksetaan kilometrikorvauksia, on korvauksen 

suuruus 20,5 senttiä/km.  

Liiton tilintarkastajat muistuttavat, että myös 

aluejaostojen on noudatettava liiton 

matkustussääntöä matkakorvauksia 

maksaessaan. Ne henkilöt, joilla on 

henkilökohtaisia määrärahoja, voivat käyttää 

http://uutiskirje.sitelogic.fi/t/r-l-ykhtirc-hdykuluje-r/
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Ruutikisojen Kultahippufinaalien 

järjestäjää haetaan vuosille 2018-

19 

SAL:n nuorisovaliokunta hakee seuraavaa 

ruutiaseiden Kultahippufinaalin järjestäjää 

vuosille 2018-19. Yksipäiväiset ruutiaseiden 

Kultahippufinaalit järjestetään elokuussa. 

Viime vuonna Siilinjärvellä pidettyihin finaaleihin 

osallistui 95 ampujaa 20 seurasta. 

Joukkuekilpailussa oli mukana 25 kolmehenkistä 

joukkuetta. Vuoden 2017 Kultahippufinaalit 

järjestetään Siilinjärvellä Raasionradalla 5. 

elokuuta. 

Hakemukset seuraavaksi ruutiaseiden 

Kultahippufinaalien 2018-19 järjestäjäksi on 

jätettävä 31. toukokuuta mennessä 

sähköpostitse: 

timo.rautio@ampumaurheiluliitto.fi 

Tiedustelut ruutiaseiden Kultahippufinaalien 

järjestelyistä myös puhelimitse Timo Rautiolta 

040 820 2300 

 

Aluekarsintojen kautta 

Tanhuvaaran 

Kultahippufinaaleihin 

Päästäkseen Kultahippufinaaliin ampujan on 

osallistuttava alueensa karsintakilpailuihin eli 

kultahippukarsintoihin. Kaudella 2017 voi myös 

matkakorvauksena 41 senttiä/km.  Päivärahoja 

maksettaessa: kokopäiväraha on 41 € (yli 10 

tuntia) ja 1/2- päiväraha on 19 € (yli 6 

tuntia).  Matkalasku voidaan tehdä valmiiksi 

painetulle lomakkeelle (saa liitosta/netistä 

materiaalisalkusta) tai vapaamuotoisesti, jolloin 

laskusta tulee ilmetä seuraavat seikat: 

- matkustaja, sotu ja osoite sekä pankkitiedot 

- matkan tarkoitus, matkan kesto, päivämäärät 

ja kellonajat 

- matkan pituus ja mistä mihin 

- matkalaskun tekijän allekirjoitus 

- matkalaskupohja löytyy liiton nettisivuilta 

materiaalisalkusta 

- urheiluopiston päiväraha on aina ½ päiväraha 

Matkustussäännön mukaisesti matkalaskut on 

tehtävä kuukauden kuluessa matkan 

päättymisestä. Matkustussääntö 2017 on netissä 

materiaalisalkussa. 

Toimintakertomukset 2016 

Pyydämme valiokuntien ja alue- ja lajijaostojen 

puheenjohtajia huolehtimaan siitä, että 

toimintakertomukset ovat liiton toimistossa 

19.2. mennessä. 

Aluejaostojen tilinpäätökset 2016 

Aluejaostojen tilinpäätökset tulee toimittaa 

liittoon mahdollisimman pikaisesti heti 

valmistumisen jälkeen (ei vielä tarkastettuna). 

os. pirjo.manninen@ampumaurheiluliitto.fi. 

Alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat toimitetaan 

toiminnantarkastuksen jälkeen liittoon ja 

mukana on silloin myös alueen tilintarkastajien / 

toiminnantarkastajan lausunto. Aluetoiminnan 

sääntöjen mukaan tilinpäätösasiakirjat tulee olla 

liitossa 15.2.2017 mennessä. 

mailto:timo.rautio@ampumaurheiluliitto.fi
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tarvittaessa osallistua toisen alueen karsintoihin. 

Ensisijaisesti osallistutaan oman alueen 

karsintoihin. Joukkueiden ei tarvitse karsia. 

Oman alueen kultahippukarsinnoista voi myös 

tiedustella oman alueen Kultahippupäälliköltä. 

Alueellisten Kultahippukarsintojen tulokset 

lähetettävä seuraaviin osoitteisiin: 

kirsi.kankaanmaki@ampumaurheiluliitto.fi ja 

finaalin järjestäjälle ilmoittautumiset@pieksa.fi 

Ilma-aseiden Kultahippufinaali pidetään 8.-9. 

huhtikuuta Savonlinnassa Tanhuvaaran 

Urheiluopistolla. Finaaliin ilmoittautumiset 

seuroittain viimeistään sunnuntaina 12.3. klo 

24.00 mennessä. 

Voimassa olevat Kultahippusäännöt tästä: 

http://www.ampumaurheiluliitto.fi/wp-

content/uploads/2017/01/Uudet-

Kultahipus%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t-

alkaen-joulukuu-2016.pdf 

Jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat ja 

toimintaohje lajijaostoille ja valiokunnille 

Kaikkien jaostojen tulee toimittaa kokouskutsut 

esityslistoineen liiton toimistoon sekä 

kokouksien pöytäkirjat välittömästi niiden 

valmistuttua mieluiten sähköisesti, osoitteeseen 

anne.lantee@ampumaurheiluliitt.fi. 

Ko. asiakirjojen toimittaminen on myös 

edellytyksenä liiton tuen käyttöön. Mikäli 

jaostolla on esitys liiton valiokunnalle tai 

hallitukselle ja se halutaan ao. elimessä 

käsiteltäväksi, tehdään siitä oma erillinen esitys, 

joka toimitetaan sähköisesti ao. valiokunnan 

esittelijälle tai hallituksen osalta osoitteeseen 

anne.lantee@ampumaurheiluliitto.fi. 

Muistutamme jaostoja ja valiokuntia siitä, että 

toiminnassa on noudatettava liiton sääntöjä ja 

hyvää hallintotapaa. 

  

Ilmoittaudu II-tason valmentajakoulutukseen! 

Tarkkuuslajit (ammunta, curling, jousiammunta ja keilailu) jatkavat yhteistyötään 

valmentajakoulutuksessa ja järjestävät toisen yhteisen II-tason valmentajakoulutuksen 

maaliskuussa. 

Koulutus koostuu neljästä lähijaksosta (pe-su), joista kaksi on yleisjaksoa ja kaksi lajijaksoa. 

Lähijaksojen lisäksi koulutuksessa on oppimistehtäviä sekä käytännön valmennusnäyttöjä. 

II-tason kokonaislaajuus on yhteensä 150 tuntia. Pääsyvaatimus koulutukseen on aikaisempi 1-

tason (tai vastaavan) koulutuksen suorittaminen ja mukanaolo käytännön valmennustyössä. 

Koulutukset alkavat perjantaisin klo 12 ja päättyvät sunnuntaisin noin klo 16. 

Koulutuksen hinta on 245 euroa/jakso sisältäen koulutuksen ja majoituksen täysihoidolla (2 hh). 

Kurssimaksu maksetaan lajiliittoon. Lisäksi kurssikirja Laatua käytännön valmennukseen hintaan 

45€. Kirja laskutetaan 1. koulutusjakson yhteydessä. 

Mukaan mahtuu kaikista tarkkuuslajeista enintään 15 valmentajaa/tarkkuuslaji. Mikäli osallistujia 

tulee yli kiintiön, lajiliitot valitsevat osallistujat. 
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Ilmoittautumiset 28.2. mennessä. Kaikkien lajien ilmoittautumiset suoritetaan kootusti 

internetissä osoitteessa https://goo.gl/forms/Bamqmg3MOjna9Msv1 

Tiedustelut: Timo Rautio, timo.rautio@ampumaurheiluliitto.fi, 040 820 2300 

Linkki SAL:n sivuille http://www.ampumaurheiluliitto.fi/2017/01/23/ilmoittaudu-maaliskuussa-

alkavaan-2-tason-valmentajakoulutukseen/ 

  

 
  

Ampumaurheilun akatemiavalmennus alkaa Turussa 

Ampumaurheilun akatemiavalmennus alkaa Turussa helmikuun aikana. Akatemiavalmentajana 

toimii Pirjo Peltola, ja ryhmään kuuluu yhdeksän kivääriammunnan akatemiaurheilijaa. 

– Akatemian yhteisharjoitukset alkavat helmikuun alussa, mutta neljä kivääriampujaa on jo 

harjoitellut täällä jo jonkin aikaa, heistä pisimpään Joni Stenström, Peltola kertoo. 

Stenström asuu Turussa ja opiskelee kolmatta vuotta Åbo Akademissa. 

Ampumaurheilu kytkeytyy nyt siis tiiviisti Turun Seudun Urheiluakatemiaan (TSUA), joka on 

oppilaitosten, urheilijoiden, urheilun lajiliittojen, urheiluseurojen, Turun kaupungin ja urheilun 

tukipalveluja tarjoavien tahojen muodostama yhteistyöverkosto, joka toimii yhdessä muiden 

urheiluakatemioiden ja Suomen Olympiakomitean kanssa. 
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Urheilijoiden valmennuksesta sekä valmennuksen kehittämisestä vastaavat lajiliitot yhteistyössä 

paikallisten seurojen ja oppilaitosten kanssa. 

Peltola kertoo, että akatemiaurheilijoille on varattu Kupittaan radalta omia harjoitusvuoroja, ja 

niiden lisäksi he voivat käyttää Turun Seudun Ampujien yleisövuoroja. Akatemiaurheilijoille on 

suunnitteilla myös kaksi tehostetun harjoittelun viikonloppua. Turussa järjestetään kevään 

aikana myös kaksi kiväärin maanantaista perjantaihin kestävää maajoukkueleiriä. 

Entinen huippuampuja ja valmentajana pitkään toiminut Peltola muutti viime vuoden lopussa 

Joensuusta Naantaliin. 

– Olen innostunut, koska pääsen nyt mukaan päivittäisvalmennukseen, hän kertoo 

elämänmuutoksestaan. 

TSUA:n valmennuskoordinaattori Janne Salmi sanoo, että ”on hienoa saada Turkuun 

tarkkuuslajien pro-tason valmentaja ja urheilijoita”. 

– Saamme nyt hyvin erilaisia ja uusia juttuja työmaakoppiin. Ne rikastuttavat toimintaa puolin ja 

toisin, Salmi sanoo. 

 Kivääriammunnan akatemiaurheilijat 

Emmi Hyrkäs (Simpeleen Hahlo) 

Juho Kurki (Kankaanpään Ampumaurheilijat) 

Katariina Laine (Hämeenlinnan Ampumaseura) 

Aleksi Leppä (Haminan Ampumaseura) 

Saana Peltonen (Keuruun Seudun Ampujat) 

Anna-Maria Siivonen (Turun Seudun Ampujat) 

Annika Sihvonen (Savonlinnan Metsästys- ja Ampumaseura) 

Joni Stenström (Raseborgs Skyttar) 

Henna Viljanen (Kyrkslätt Skytteförening) 

Aiheesta lisää vuoden ensimmäisessä Urheiluampuja-lehdessä. 
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Välitä 

Twiittaa 

Tykkää 
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