
Sako Road Show alkaa 10. toukokuuta  
 
Sako Road Show alkaa toukokuun 10. päivänä Sipoon ampumaradalta. Sako Road Show -tapahtumissa 
pääsee tutustumaan tuotteisiin asiantuntijoiden opastuksella ja saa ammattilaisten apua tuotevalintoihin 
sekä muihin harrastukseen liittyviin kysymyksiin.  
 
Katso oheisesta linkistä itsellesi sopiva tapahtuma ja tule paikan päälle tutustumaan. Road show -
tapahtumat järjestetään alla listattujen paikkakuntien ampumaradoilla yhteistyössä paikallisten Sako-
partnereiden kanssa. 
 
Sipoon lisäksi muut ajankohdat ovat: 11.5. Hälvälä, 12.5. Lappeenranta, Muukko, 16.5. Iisalmi, 17.5. 
Pietarsaari, 18.5. Karstula, 31.5. Rauma, 1.6. Nokia, 13.6. Loppi ja 14.6. Forssa. 
 
Lue lisää: http://www.sako.fi/newsletter/huhtikuu-2017/sako-road-show-2017 
 
SAL suosittelee, että seuraväki osallistuisi runsaasti kiertueelle ja kävisi tutustumassa tarjontaan. 
 
Nyt niitä saa - Ampumaurheiluun tarkoitetut Beretta tuotteet nyt Varuste.net:stä 
SAL, Beretta ja Sako ovat solmineet yhteistyösopimuksen Varuste.netin kanssa, jonka avulla erikoisesti 
ampumaurheiluluun tarkoitettuja Beretta- tuotteita saa nyt hankittua helposti ja kätevästi. Jos tuotteita 
haluaa hypistellä ja kokeilla, niin paikka on Konalassa Varuste.net, katuosoite Ruosilankuja 3, Helsinki 39.  
 
Tuotteita voi toki myös hankkia netinkin kautta www.varuste.net osoitteesta. Osaston avajaisia vietetään 
ti 23.5. klo 15-18. Eli kaikki kynnelle kykenevät sitten suuntana Ruosilankuja! 
 
Joka kolmas kieltäisi aseiden säilytyksen kotona 
Alma Median lehtien teettämässä kyselyssä Lähes kolmannes suomalaisista haluaisi kieltää ampuma-aseen 
säilytyksen kotona.  http://tinyurl.com/kg2xy62 Jokainen onnettomuus tai välikohtaus, johon aseet 
liittyvät, vahvistavat näitä asenteita, riippumatta siitä miten ase on saatu haltuun. Siksi jokaisen ampumista 
harrastavan pitää olla huolellinen aseiden säilyttämisen suhteen.   
 
Aselupaa myönnettäessä edellytetään, että ase säilytetään asianmukaisesti. Joulukuussa 2015 astui 
voimaan laki, joka edellyttää hyväksyttyä asekaappia, mikäli säilytettävänä on enemmän kuin viisi asetta. 
Hyväksytty asekaappi on kyllä hyvä säilytykseen, vaikka laki ei sitä edellytä. 
 
Viime vuoden lopulla SAL teki yhteistyösopimuksen Torniolaisen Corrotech Oy:n kanssa, joka valmistaa 
Corrosafe-asekaappeja. Ne täyttävät lain vaatimukset. Sopimuksen perusteella SAL:n jäsenet ostaessaan 
Corrosafe-asekaapin saavat avainlukon tilalle koodilukon veloituksetta. Arvo 150 euroa. Lisäksi Corrotech 
Oy tukee Kultahipputoimintaa 50 eurolla jokaisesta myydystä asekaapista. Tähän mennessä toimintaan on 
tullut 1100 euroa. 
 
Lisätietoja Corrosafe-asekaapeista löytyy www.corrosafe.fi 
 
PS. Kuvan kaappi on malli CS30, jossa paikat 16 aseelle, hyllykkö, ovilokerikko ja koodilukko. Jäsenhinta 
1700€ sis rahti (ovh 1850€) Corrotech rahoituksella 50€ / kk 
 
 
Ruutiaseiden Kultahippufinaalin järjestäjää haetaan vuosille 2018-19 
 
Ruutiaseiden vuoden 2017 Kultahippufinaalit järjestetään Siilinjärvellä Raasionradalla 5. elokuuta. 
Hakemukset seuraavaksi ruutiaseiden Kultahippufinaalien 2018-19 järjestäjäksi on jätettävä 31. toukokuuta 
mennessä sähköpostitse Timo Rautiolle: timo.rautio@ampumaurheiluliitto.fi 
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Tiedustelut ruutiaseiden Kultahippufinaalien 2018-19 järjestelyistä myös Timo Rautiolta 040 820 2300. 
 
 
Yhteenveto liittovaltuuston kokouksesta 
Ampumaurheiluliiton liittovaltuuston kokous pidettiin lauantaina 29. huhtikuuta.  
 
Kokouksen yhteenvedon voit lukea osoitteesta: https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2017/04/29/asko-
terkola-jatkaa-liittovaltuuston-puheenjohtajana/ 
 
 
Neljälle ampumaurheiluseuralle tukea yhteensä 17 500 euroa 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt neljä miljoonaa euroa seuratukena liikunta- ja urheiluseuroille. 
Tukea myönnettiin 425 hankkeelle, joista neljä ampumaurheiluseuraa sai tukea. 
 
Tukea haki kymmenen ampumaurheiluseuraa, joista neljälle se myönnettiin. Työntekijän palkkaamiseen 
eivät ampumaurheiluseurat hakeneet tukea. Toiminnallisen tuen saajia olivat Hämeenlinnan 
Ampumaseura, Kankaanpään Ampumaurheilijat, Simpeleen Hahlo ja Vammalan Seudun Ampujat. Ne saivat 
tukea yhteensä 17 500 euroa. 
 
Lue lisää: https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2017/05/02/kolmelle-ampumaurheiluseuralle-tukea-
yhteensa-13000-euroa/ 
 
 
Lajisääntökirjat ISSF:n lajeista ilmestyneet 
 
Lajisääntökirjat ISSF:n lajeista ovat ilmestyneet. Kirjoja voi tilata osoitteesta: 
sporttikauppa@olympiakomitea.fi tai SAL:n toimistolta: kirsi.kankaanmaki@ampumaurheiluliitto.fi  
 
Kilpailutoiminnan yleissäännöt ja ohjeet KY/2017 ilmestyy toukokuun puolen välin paikkeilla. Sportingista ei 
painettu uutta sääntökirjaa toistaiseksi. Muutokset tulevat SAL:n sivuille kohtaan: Kilpailutoiminta / 
säännöt. ISSF:n englanninkielistä kirjaa ei tällä hetkellä paineta, kerrottiin ISSF:n pääkonttorista. 
 
 
Valokuvia 100-vuotiskirjaan 
 
Suomen Ampumaurheiluliiton 100-vuotiaasta toiminnasta ollaan kirjoittamassa historiankirjaa. Teoksen 
kirjoittaa urheiluhistorioitsija, FT Kalle Virtapohja. 
 
Teos tulee käsittelemään laajasti liittomme toimintaa sanoin ja kuvin sadan vuoden ajalta. Kirjasta tulee 
noin 500-sivuinen. 
 
Kirjaan halutaan valokuvia rikastuttamaan teosta. Tarvitsemme kuvia menneiltä vuosikymmeniltä (miel. 
ennen 1990, mutta toki sen jälkeenkin olevia kuvia otetaan vastaan) isoista tapahtumista sekä kotimaasta 
että ulkomailta kuten maaotteluista, nuorisotapahtumista, SM-, PM-, EM-ja MM-kilpailuista, kokouksista, 
valmennusleireistä, koulutuksista jne. Erityisesti kaipaamme kuvia kansainvälisistä kilpailuista. 
Kuvat digitalisoidaan ja palautetaan omistajilleen.  
 
Kuvissa tulee olla tieto tapahtumasta, ajankohta, paikka ja nimet henkilöistä, jotka esiintyvät kuvissa sekä 
osoite, johon kuvat palautetaan! 
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Kuvat voi lähettää osoitteella:  
Suomen Ampumaurheiluliitto 
100 v-historian kirja 
Radiokatu 20 
00240 Helsinki 24 
kalle.virtapohja@ampumaurheiluliitto.fi 
 
 
Suomi 100 -juhlatapahtumia 
 
Orimattilan Seudun Urheiluampujien heinäkuinen International Junior Shotgun Cup on liitetty 
valtioneuvoston kanslian päätöksellä Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaan. 
Haulikkoammuntaa 100 vuotta Suomessa -kilpailu (x.x.) on myös hyväksytty Suomi 100 -ohjelman 
tapahtumaksi. 
 
 
Ilmoittaudu 1. tason valmentajakoulutukseen! 
 
Ilmoittaudu syksyllä alkavaan 1. tason valmentajakoulutukseen, lue lisää oheisesta linkistä. 
 
 
Uutuuskeino, jolla seuranne saa jatkuvaa, verotonta tuloa! 
 
SAL on yhtenä edunsaajana Urheilun Unelma-Arvassa. Olemme nyt kehittäneet uuden, palkitsevan 
varainhankinnan keinon – tilausarvan seurojen varainhankintaan. Tilausarvan tilaaja saa kuukausittain viisi 
arpaa sisältävän lähetyksen (3 kk, 6 kk tai 12 kk kokeilujakson) ja hän voi ohjata 33% tilauksensa arvosta 
suoraan haluamalleen ampumaseuralle toiminnan tukemiseen.  
 
33% tilauksen arvosta on 10 euroa/kk. Kun 100 tilaajaa ohjaa tukensa seurallenne, kymppi onkin muuttunut 
tonniksi kuukaudessa. 1000 euroa kuukaudessa, verotonta tukirahaa seuranne toimintaan!  
 
Urheilun Unelma-Arpa on Ampumaurheiluliiton, Suomen Olympiakomitean ja neljäntoista muun 
urheilujärjestön yhteinen, urheilun ”virallinen” tavara-arpajainen. 33% suoratuen lisäksi arpajaisten 
ylijäämä ohjataan suoraan edunsaajaliittojen nuorisotoimintaan.  
 
Tavaravoittoja on yli 163 000 kpl, yhteisarvoltaan yli 2,2 miljoonaa euroa. Urheilun Unelma-Arpa palkitsee 
sekä arvan myyjän että tilaajan, seura saa hyvän myyntiprovision ja arvan ostaja mahdollisuuden upeisiin 
tavaravoittoihin ja hän saa ohjata tukensa suoraan haluamalleen seuralle. 
 
Miten pitää toimia? 
Tutustukaa seurassanne esitteeseen ja nettisivulla www.seurojenarpa.fi.  
Valitkaa henkilö, joka ottaa seurassa vastuulleen varainhankinnan Unelma-Arvan tilausarvalla.  
Esitelkää sukulaisille ja tuttaville Urheilun Unelma-Arvan mahtavia voittoja ja kuinka tilaajat voivat ohjata 
33% tukensa haluamalleen seuralle. 
Tilaaja tilaa Urheilun Unelma-Arpa -tilausarvat netissä www.seurojenarpa.fi 
Tilaaja valitsee listauksesta seuran, jolle hän haluaa tukensa ohjata. 
Ensimmäinen arpalähetys saapuu parin viikon sisällä. 33% suoratuki maksetaan valitulle ampumaseuralle 
niin kauan kuin tilaus jatkuu. 
Tutustukaa Unelma-Arvan esitteeseen tästä linkistä ja nettisivulla www.seurojenarpa.fi ja toimikaa! 
 
www.seurojenarpa.fi 
http://www.unelma-arpa.fi/wp-content/uploads/2017/05/UUA_SeurojenArpaEsite.pdf 
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Hae ampumaurheilun sinettiseuraksi! 
 
Ampumaurheilun sinettiseurahaku päättyy 31. toukokuuta. Haku koskee uusia ampumaurheilun 
sinettiseuroja. Uusien sinettiä tavoittelevien seurojen tulee olla ennakkoon yhteydessä 
Ampumaurheiluliiton nuoriso- ja koulutuspäällikköön Timo Rautioon.  
 
Yhteydenotossa keskustellaan seuran tilanteesta ja verrataan sitä sinettikriteereihin. Tarvittaessa tehdään 
suunnitelma, jolla seuraa lähdetään kehittämään sinettikriteerit täyttäväksi seuraksi. 
 
Hakulomakkeen jättämisen lisäksi sinettiseuraksi valinta edellyttää Ampumaurheiluliiton edustajan 
auditointikäyntiä, jonka jälkeen Ampumaurheiluliitto voi myöntää Olympiakomitean sinetin kriteerit 
täyttävälle seuralle.  
 
Mikä on Sinettiseura? 
 
Sinettiseurat tekevät arvokasta työtä lasten ja nuorten urheilun parissa. Toiminnan lähtökohtana on lapsen 
ja nuoren paras. Seurat tarjoavat jokaiselle mukana olevalle lapselle ja nuorelle kasvua ja kehitystä tukevaa 
toimintaa. Sinetin saaminen on seuralle kunnia-asia. Sinetti tuo seuralle arvostusta, mutta myös vastuuta. 
Sinettikriteerit toimivat seuratoiminnan kehittämisen apuvälineenä.  
Sinettiseura voi toimia aktiivisesti lasten ja nuorten parissa, jossa kilpaurheilu on merkittävä osa toimintaa 
tai seura voi keskittyä lasten ja nuorten harrasteurheilun laadukkaaseen toteuttamiseen. Useimmissa 
Sinettiseuroissa on sekä kilpa- että harrasteurheilutoimintaa. 
 
Sinettiseurakriteerit perustuvat lasten ja nuorten urheilun laatutekijöihin. 
Laatutekijät pohjautuvat suuren asiantuntijajoukon tekemiin lasten ja nuorten urheilun selvityksiin. 
Selvitysten tavoitteena on ollut kuvata hyväksi urheilijaksi kasvun mahdollistavia tekijöitä. Selvitysten 
taustayhteisöinä ovat olleet Valo (Nuori Suomi), Olympiakomitea sekä Kilpa- ja huippu-
urheiluntutkimuskeskus (KIHU) yhteistyössä lajiliittojen asiantuntijoiden kanssa. Näiden selvitysten lisäksi 
Sinettikriteerien laadinnassa on otettu huomioon harrasteurheilun näkökulma sekä seuraorganisaationa. 
Sinettikriteerit tarkastelevat seuraavia osa-alueita 
• Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa  
o organisointi ja toimintaperiaatteet 
o osaamisen kehittäminen 
o viestintä 
• Innostuksesta intohimoon – harrastajien ja seuratoimijoiden innostuneisuus  
o miten tyytyväisiä lapset, nuoret ja aikuiset ovat toimintaan 
o millainen ilmapiiri ja yhteishenki seurassa on 
o miten toimintaan pääsee osalliseksi 
• Monipuolisuus, lajitaidot ja harjoittelu  
• Urheilulliset elämäntavat  
• Kilpailemisen ja harrastamisen periaatteet 
 
Tällä hetkellä on 44 lajissa 637 sinettiseuraa. Ampumaurheilussa sinettiseuroja on kymmenen.  
 
Sinettiseuraksi hakuohjeet ja -lomake löytyvät SAL:n netistä kohdasta nuoriso/sinettiseurat.   
 
Ampumaurheiluliitossa sinettiseuratoiminnasta koskeviin kysymyksiin vastaa Timo Rautio   
timo.rautio@ampumaurheiluliitto.fi 
 
Ampumaurheilun Sinettiseurat: Haapajärven Ampumaseura (HaaAS), Hämeenlinnan Ampumaseura (HlAS),  



Härmän Seudun Ampujat (HSA), Kyrkslätt Skytteförening (KSF), Orimattilan Seudun Urheiluampujat (OSU),  
Pieksämäen Seudun Ampujat (PiekSA), Siilinjärven Luotiampujat (SiiLa), Sodankylän Ampujat (SodA), 
Tornionseudun Ampujat (TorSA) ja Turun Seudun Ampujat (TSA). 


