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Ylimääräinen liittokokous la 6.4. Tampereella 
 
Ylimääräinen liittokokous järjestetään Tampereella Messu- ja urheilukeskuksessa lauantaina 6. huhtikuuta 
klo 13.00. Kokouksessa on esillä sääntömuutosesitys, joka esitetään sellaisenaan liittokokouksen syksyllä 
tekemin muutoksin.  
 
Kokouksessa keskustellaan lisäksi jäsenmaksuista ja niiden määräytymisperusteesta, ja mitkä sen suhteen 
voisivat olla vaihtoehtoja. Samalla käydään arvokeskustelua siitä, mitä liitolta odotetaan eli mistä ollaan 
valmiita maksamaan.  
 
Kokouksen terveiset viedään liittovaltuustolle, jonka kevätkokous on 13. huhtikuuta.  
       
Hallituksen kokousasioita 28.2. 
 
Valmennusjärjestelmän laajentamista ei-ISSF-lajeihin käsiteltiin viime vuonna useasti ja työstettiin yhdessä 
lajijaostojen kanssa. Asia linjattiin toimintasuunnitelmaan ja budjettiin. Valmennusjärjestelmän 
kehittäminen on lähtenyt liikkelle. Koordinaattoriksi on nimetty Ville Häyrinen. Ensi vaiheessa kehitystä 
tehdään practical-jaoston kanssa, joka oli lajijaostoista ainut kiinnostuksensa rakennusvaiheeseen ilmaissut 
jaosto.  
 
Suomisport on aiheuttanut vuoden vaihduttua haasteita seurakäyttäjille erityisesti jäsenluetteloon liittyen. 
Jäsenyydet ovat hävinneet näkyvistä seuranäkymän etusivulta, kun jäsenyyskausi päättyi 31.12.2018. 
Jäsentiedot eivät ole hävinneet, mutta vaativat manuaalista työtä, jotta ne saadaan näkyviin 
voimassaolevina jäsenyyksinä.  
 
Ohjeita tähän on koottu osoitteeseen www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/suomisport/ohjeita-
seurakayttajalle. 
 
Suomisportin tämänhetkinen rakenne jäsenyyksien osalta on rakennettu teknisesti tapahtumahallinnan 
alustan päälle, ja se tulee muuttumaan toisenlaiseksi, kun seurapalvelu syksyllä julkaistaan. Tieto koko 
alustan uudistumisesta on tullut SAL:iinkin vasta loppuvuodesta. Suomisportin rakentaminen etenee 
vaiheittain, seurapalvelun kehittäminen ajoittuu vuosiin 2018-2020 eli kehittäminen jatkuu vielä syksyn 
julkistuksen jälkeenkin. 
 
Nykyiset ongelmat ovat tiedossa Olympiakomitealla. SAL on käynyt aktiivista keskustelua Suomisport-tiimin 
kanssa viimeksi tällä viikolla. Seurapalvelua kehittämässä on pilottiseurana mukana muun muassa 
Pohjanmaa Practical. 
 
Hallituksen strategiatyöpaja on tiistaina 19. maaliskuuta, ja hallituksen kokous on sen jälkeen. 
 
 
Vastaa kyselyyn valintajärjestelmän kehittämiseksi! 
 
Ampumaurheiluliiton verkkosivuilla on kysely urheilijoiden ja heidän tukihenkilöidensä käsityksistä 
arvokilpailujen valintajärjestelmän kehittämiseksi. Vastaa kyselyyn 10.3. mennessä! 
 
 
Ilmoita ampumaurheiluseurasi mukaan unelmien liikuntapäivään! 
 



Toukokuun 10. päivänä vietetään koko Suomen yhteistä liikuntapäivää. Unelmien liikuntapäivä on 
kaikenlaisen liikkumisen pop up -päivä, johon kuka tahansa voi osallistua. 
  
Tule sinäkin, urheiluseurasi, yhdistyksesi, työpaikkasi, rakentamaan liikkumisen liputuspäivää Suomen 
suurimmaksi liikkumisen tapahtumaksi!  
 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen tapahtumaan tästä: https://www.olympiakomitea.fi/aktiivinen-
arki/kampanjat/unelmien-liikuntapaiva/ 
 
 
SAL100-juhlavuosi käynnissä 
 
SAL100-mainosliput on toimitettu alueille. Voit kysellä niitä oman seurasi SAL100-tapahtumiin oman alueesi 
vastuuhenkilöiltä. 
 
Seurat ja alueet voivat halutessaan tilata liiton koordinoimassa yhteistilauksessa SAL100-juhlavuoden 
tuotteita omakustannushintaan esimerkiksi jaettavaksi tapahtumissa, kisoissa ja kursseilla. Tuotteita ei ole 
tarkoitettu myyntituotteiksi, vaan juhlavuoden varainkeruutuotteena toimii Unelma-arpa tai myöhemmin 
keväällä näillä näkymin ilmestyvä vastaava Sporttiarpa, jossa ampumaurheilulla on oma ulkoasuversionsa.  
 
Tilausaikaa on jatkettu. Tilaukset tulee tehdä viimeistään 17. maaliskuuta.  
 
Katso tuotteet ja tilaa: www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/lomakkeet/sal100-tuotteiden-tilaus/.  
 
Juhlavuoden päätapahtumat ovat haulikkolajien maailmancup 13.-23.8. Lahdessa, pääjuhla 31.8. 
Tampereella ja Grande Finale 26.-27.10. Lohjalla.  
 
Tehdään yhdessä juhlavuodesta ikimuistoinen! 
 
 
#SAL100 jakaa muistoja instagramissa 
 
SAL:n 100-vuotisjuhlavuosi näkyy myös sosiaalisen median kanavissamme. Ampumaurheiluliiton 
instagramissa juhlavuoden ajan viikoittain oman parhaan ampumaurheilumuistonsa sekä toiveita ja 
terveisiä tulevaisuuteen kertovat eri lajien eri-ikäiset ampumaurheilijat, valmentajat, seuraihmiset, eri 
sidosryhmien edustajat ja useat muut ampumaurheiluihmiset.  
Muistoja jaetaan @ampumaurheiluliitto -tilillä tunnisteella #SAL100.  
Sosiaalisen median kanavamme ovat luonnollisesti myös tiiviisti mukana juhlavuoden tapahtumissamme, 
joten kannattaa ottaa seurantaan Ampumaurheiluliitto seurantaan sekä instagramissa että facebookissa. 
 
 
Muista ostaa lisenssi! 
 
Vuosi vaihtui, muistitko jo ostaa uuden lisenssin vuodelle 2019? Osta omasi: www.suomisport.fi. 

http://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/lomakkeet/sal100-tuotteiden-tilaus/

